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Dijital devrim, hastane 
yönetiminden klinik araştırmalara, 
genetikten biyoteknolojiye 
tüm sektörü nasıl dönüştürüyor?
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Sağlıkta 
Dijitalleşme  
ve Yeni 
Teknolojiler

Güçlü bilgisayarların mümkün kıldığı düşük maliyetli 
genetik dizileme teknolojisi kişiye özel ilaçların 
geliştirilmesini sağlıyor ve insanların hayati seçimlerini 
etkileyebilecek bilgiler ortaya çıkarıyor.
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İnsanlar giderek daha çok cihazlara bağlanıyor 
ve bu cihazlar artan ölçüde bedenleriyle 
bağlantılı hale geliyor. Kalp pilleri ve koklear 
implantlar daha sadece başlangıç. Art arda 
birçok yeni sağlık cihazı piyasaya sürülüyor. 
Bu cihazlar hastalıkların parametrelerini 
saptayabilecek, insanların önlem almasını 
sağlayabilecek, izleme merkezlerine veri 
gönderecek ya da gerektiğinde otomatik olarak 
ilaç verecek.

Proteus Biomedikal ile Novartis tarafından 
geliştirilen bir akıllı hapın içinde, telefonunuza 
bedeninizin aldığı ilaçlarla nasıl etkileşime 
girdiği konusunda veri aktaran biyoçözünebilir 
bir dijital cihaz bulunuyor. Çok uzak olmayan 
bir gelecekte, 3D yazıcılar biyo-baskı olarak 
adlandırılan bir süreçle sadece nesneler değil, 
aynı zamanda insan organları da yaratabilecek. 
Basılı nesnelerdekine çok benzer bir süreçle bir 
organ, dijital bir 3D modelden tabaka tabaka 
basılacak. Çalışabilir malzeme türleriyle ilgili 
deneyler yapılabilecek, örneğin kemik yapmak 
için titanyum tozu kullanılması denenecek.

2014’te Pekin Üniversitesi Hastanesinden 
doktorlar, genç bir hastanın boynundaki kanserli 
omurun yerine 3D baskılı bir omur parçasını 
başarılı bir şekilde implante ettiler. Bu omurun 
modeli gencin vücut omurgasından çıkarıldı, 
böylece bütünleştirilmesi kolaylaştı.

İmplant 
teknolojileri 
ve 3D baskı

Sağlık sektörü, dünyadaki hızlı teknolojik 
dönüşümden daha fazla faydalanmanın yollarını 
arıyor. Büyük Veri ve Yapay Zekâ alanlarındaki 
gelişmeler; düşük maliyet, önleyici tıptaki 
gelişme, erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi 
yöntemlerinin hızla çoğalması gibi faydaları 
beraberinde getiriyor.

Dolayısıyla inovasyon, sağlık sektörü açısından 
bir zorunluluk halini almış durumda. 
Klick Health sitesi tarafından yapılan bir 
araştırma insanların sadece yüzde 17’sinin 
sağlık sektörünü en inovatif sektörler arasında 
gördüğünü ortaya koyuyor. Ancak yüzde 
40’ı da sağlığın en inovatif sektör olması 
gerektiğini düşünüyor. İnsanların yüzde 90’ı 
sağlıkta inovasyonun hasta-doktor deneyimini 
zenginleştireceğine inanıyor. Yine yüzde 90, 
inovasyon sayesinde ileride daha sağlıklı 
yaşayacaklarını söylerken, bunların yüzde 70’i 
insanların kendi sağlıklarını korumada daha 
başarılı olacağını savunuyor.
İnsanoğlunun artan eğitim, refah seviyesi 
ve sağlıklı yaşamaya yönelik bilinç düzeyi 
nedeniyle yükselen bir yaşam kalitesi beklentisi 
de söz konusu. Sağlık hizmetlerine erişim 
ihtiyacının artması ve bilimsel alanda kaydedilen 
ilerlemeler, yenilikler, bireylerin yaşamlarını daha 
iyi kılmak için birçok fırsat sunuyor. Bu fırsatları 
yakalamanın yolu da sağlık alanında inovatif bir 
bakış açısına sahip olmaktan geçiyor.

Tıp alanında inovasyon, maliyetleri düşürmek 
açısından bir zorunluluk olarak görülüyor. 
Uluslararası çalışmalar sağlık harcamalarındaki 
artışın, ekonomik büyümeden yüzde 50 daha fazla 
gerçekleşme eğiliminde olduğunu gösteriyor. 
Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 9 civarında olan 
sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
(GSYİH) içerisindeki payının, 2020 yılında yüzde 
16’ya çıkacağı tahmin ediliyor. OECD verilerine 
göre, Türkiye’de de 2007’de yüzde 6 düzeyinde 
olan sağlık harcamalarının GSYİH içindeki 
payının, 2033 yılına kadar yüzde 9,7’ye ulaşacağı 
öngörülüyor.
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Sağlıkta yeni tedavi yöntemleri,  
yeni malzemeler
Sağlık alanında inovasyon, genellikle sağlık 
hizmetlerini ve bu hizmetlerin verilmesinde 
kullanılan cihaz, ekipman, ilaç ve diğer tüm 
tanı ve tedavi yöntemlerini destekleyici 
malzemelerin keşif, icat ve geliştirme sürecini 
ve bu sürece ilişkin daha iyiyi keşfetme 
noktasında en üst düzey yenilikçi bakış açısını 
temsil ediyor.

Üç boyutlu yazıcılarda üretilen protezler, 
hasta bilgi ve röntgenlerinin birkaç dakika 
içinde cerrahlara iletilmesini sağlayan dijital 
teknolojiler ve ameliyatların başarı oranını 
artırdığı gibi sürelerini kısaltan robotlar, tıp 
dünyasına çok büyük katkılarda bulunuyor. 
Hastalıkların önlenmesine, takibine ve 
tedavisine yönelik dijital inovasyonlar hem 
daha olumlu sonuçlara ulaşılmasını hem de 
maliyetlerin düşürülmesini sağlıyor.

Farklı teknolojilerin bir araya gelmesi, biyoloji 
teknolojilerinin birçok boyutunda da devrim 
yaratıyor. Güçlü bilgisayarların mümkün 
kıldığı düşük maliyetli genetik dizileme 
teknolojisi kişiye özel ilaçların geliştirilmesini 
sağlıyor ve insanların hayati seçimlerini 
etkileyebilecek bilgiler ortaya çıkarıyor.

İnovasyonun getirdiği genetik tanı ve tedavi 
yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla, hastanelerin 
teletıp platformlarına dönüşeceği ve sağlık 
işlemlerinin ve hizmetlerinin daha gelişmiş 
mobil cihazlar aracılığıyla sunulacağı, 
hastanede yatış oranları ve sürelerinin 

daha da azalacağı, evde bakım ve izlem 
hizmetlerinin ön plana çıkacağı düşünülüyor. 
Tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanelerden 
evlere doğru akışı, bilgisayar destekli 
operasyonlar ve uygulamalardaki artışa 
paralel olarak, sağlık hizmetlerinin her 
aşamasında tıbbi cihazların kullanım oranının 
ve çeşitlerinin gittikçe daha büyük ölçüde 
artacağı öngörülüyor.

Örneğin, Kuzey Afrika’da, hemşirelerin 
HIV/AIDS’li bireyleri desteklemek için cep 
telefonları ile iletişim kurarak antiretroviral 
tedaviye telefon görüşmeleriyle hasta 
danışmanı olarak katılması sonucunda 
hastaların distreslerinin anlamlı derecede 
azaldığı belirlenmiş durumda.

Gen bilimindeki en büyük sıçrama ise 
insanların genlerinin haritalanmasıyla 
yaşandı. Genler bir organizmanın kalıtsal 
malzemesi olarak tanımlanabilir. Gen 
haritalama ise kişilerin hangi hastalığa ne 
derece açık olduklarını ve çeşitli ilaçlara 
duyarlıklıklarını gösteren bir metodoloji.

Malzeme bilimindeki gelişmeler, işini 
bitirdikten sonra kendiliğinden çözülebilen 
stentler (tıkanmış damarları açmak için 
kullanılan) üretilmesini sağlayarak hastaları 
uzun süreli ilaç kullanımından kurtarıyor. 

Giyilebilir ve sindirilebilir sensörler de 
ilaçların alındığından emin olunmasını ve 
fiziksel tepkilerin ölçülmesini sağlayarak ilaç 
tedavisinin etkisini artırıyor. 

Sağlık hizmetlerinde çarpıcı bir başka konsept değişikliği de kişiselleşen, 
kişinin kendi sağlığı üzerinde sorumluluk aldığı, tüketici odaklı hastane 
ve doktor üzerinden aşırı yüklü sağlık hizmeti almaya yönelik, koruyucu 
sağlık uygulamalarını destekleyen bilişim ve iletişim teknolojilerinin 
yoğun kullanıldığı bir hizmet anlayışında yaşanıyor. Hastanın kendi tedavi 
sürecine etkin katılımının öneminin farkında olan paydaşlar, bu anlayışı 
teşvik etmeye yönelik girişimlerini sürdürüyor.

Hastanın 
etkin 
katılımı
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Accenture, “İnsanlar İçin Teknoloji -Dijital Sağlık 
Teknolojisi Vizyon 2017” başlıklı raporuyla dijitalleşmenin 
sağlığın geleceğine etkilerini araştırdı ve beş temel trendi 
ortaya koydu.

Dijital 
Sağlık 
Teknolojisinin
Geleceği
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Sağlık sektörü yöneticilerinin %84’ü, 
yapay zekânın hastalardan bilgi edinme 
süreçlerinde ve hastalarla etkileşimlerde 
devrim yaratacağına inanıyor. 

Yöneticilerin %81’i ürün ve hizmetlerini 
merkezi platformlar/asistanlar ya da mesaj 
robotlarıyla sunmanın hayati önemde 
olduğuna inanıyor. 

Yöneticilerinin %72’si ise müşteri 
etkileşimlerini iyileştirmek amacıyla 
hâlihazırda akıllı sanal asistanları kullanıyor.

Rapora göre yapay zekâ sağlık sektöründe 
birçok rol üstlenebilir: 

1
	Sağlık Sigortası Ve Sağlık Hizmetleri 
Planlaması Konusunda Yardımcılık: 
Kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları 
doğrultusunda uygun seçenekler 
önerebilir.

2
	Hastalara Ve Doktorlara Danışmanlık: 
Kullanıcıyı izleyerek öğrenen yapay zekâ 
sistemleri aynı zamanda optimum sonuca 
ulaşılması amacıyla doğrudan harekete 
geçebilir ya da kullanıcı yönlendirebilir. 

3
	Tedavi, Sağlık Ve Yaşam Tarzı 
Konusunda Düzenleyicilik: Geçmişteki 
deneyimlerden öğrenerek, arzulanan 

sonuçlara ulaşmak amacıyla farklı 
kanallarla işbirliği yapabilir. 

ÖRNEK 
Yapay zekânın günlük sağlık pratiklerine nasıl 
yansıdığına dair pek çok örnek var. Bunlardan 
biri dünyadaki ilk küresel sağlık uygulaması 
olan ve muayeneden tedaviye dek haftanın 
yedi günü 24 saat dünya çapında sağlık 
hizmetleri sunan HealthTap. Uygulama, her 
türlü mobil cihaz ve bilgisayar üzerinden 
gerçekleştirilebilen video, sesli ve yazılı 
mesajlaşma yoluyla 174 ülkedeki milyonlarca 
insanı 107.000 üst düzey doktorun verdiği 
güvenilir sağlık tavsiyeleriyle buluşturuyor. 
HealthTap’in güçlü ve güvenilir işletim 
sistemi ve tescilli triyaj teknolojisi, hastane 
sistemlerinin, sigorta şirketlerinin, işverenlerin 
ve kamu kurumlarının doğru zamanda, doğru 
fiyata, doğru tedaviyi sunmasına olanak tanıyor. 
HealthTap 2016 yılında yapay zekâ destekli 
kişisel bir doktor olan, kişinin semptomlarını 
anında kişiselleştirilmiş doktor tavsiyelerine 
dönüştüren Dr. A.I’yi piyasaya sürdü. Dr. A.I. 
gelişmiş derin öğrenme algoritmalarını ve 
HealthTap doktorlarının devasa birikimini ve veri 
havuzunu kullanarak, klinik uzmanlığı sayesinde 
hastalara doğru tavsiyelerde bulunarak yol 
gösteriyor.

5 Büyük Trend
Accenture, “İnsanlar İçin Teknoloji -Dijital Sağlık Teknolojisi Vizyon 2017” başlıklı raporuyla 

dijitalleşmenin sağlığın geleceğine etkilerini araştırdı ve beş temel trendi ortaya koydu.
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Ekosistem Pres Yapıyor

İşgücü Piyasası

İnsanlar İçin Tasarım

Keşfedilmemiş Bölgeler

1.  Yapay Zekâ Yeni Kullanıcı 
 Arayüzü Halini Aldı
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Sağlık sektörü yöneticilerinin %90’ı 
platform temelli bir iş modeli kurmanın 
ve dijital ortaklarla aynı ekosistemde yer 
almanın hayati önem taşıdığına inanıyor.

%78’i rekabet avantajı sağlayan belirleyici 
etkenin seçtiğiniz ortakların ve ekosistemin 
gücü olduğuna inanıyor. 

Dijital ekosistemlerde yer almak üzere 
adımlar atan sağlık kuruluşlarının oranı ise 
%66.

Rapor, sağlıkta yaşanan işbirliği örneklerinden 
bazılarını şöyle sıralıyor: “Günümüzde kamu 
kurumları ve özel sektör şirketleri, -otoimmün 
hastalıklardan obeziteye uzanan- hastalıkları 
ve sorunları daha iyi anlayabilmek ve tedavi 
geliştirebilmek amacıyla büyük genetik ve 
biyom projelerinde birlikte çalışıyor. Şirketler, 
kaynaklarını ve bilgilerini ortak bir havuzda 
toplayarak fark yaratan ortak teklifler 
sunabilir. Örneğin, sağlık sigortası şirketleri, 
sağlık hizmeti sunanlarla işbirliği yaparak, 
piyasaya sanal sağlık hizmetleri ve entegre 
tedavi modelleri sürüyor. Sigortacılar insanlara 
mobil platformlar üzerinden basit ve kullanışlı 
hizmetler sunmak üzere tüketici teknolojisi 
platformlarıyla da işbirliği yapıyor. Kimileri bir 
adım öteye geçerek hastaları randevu saatinde 
hastaneye götürmek üzere araç paylaşım 
hizmetleri sunan şirketlerle de çalışıyor.”

ÖRNEK  
İşbirliğinin nasıl sonuçlar verdiğine dair 
çarpıcı örnekler de raporda yer alıyor. 
Bunlardan biri ABD’de entegre sağlık 
sigortası ve hizmetleri sistemi olan CareMore 
Health System’in, Lyft ile geliştirdiği işbirliği. 
Bu sayede genel sağlık sigortasından 
yararlanan hastalara acil olmayan 
durumlarda da hasta nakil olanağı sunuldu. 
JAMA’da yayınlanan verilere göre, bu hizmeti 
kullananlar hastane randevularına giderken 
9 dakika daha az bekliyor -bu da bekleme 
süresinin yüzde 30 azalması anlamına geliyor. 
Ulaşım maliyetleri de 31 dolardan 21 dolara 
düşüyor. CareMore ve Lyft birlikte çalışarak 
sağlık sektöründeki önemli bir probleme de 
cevap verdi: Sürekli ve makul fiyatlı ulaşım 
olanağı eksikliği. Tahminen her yıl, 3,6 
milyon Amerikalı ulaşım güçlükleri yüzünden 
randevularını kaçırıyor ya da erteliyor. Kronik 
hastalıklara sahip insanların çoğu ulaşım 
konusunda en büyük sıkıntıyı yaşayanlar 
arasından çıkıyor. 

Bir başka örnek ise, diyabet yönetimindeki 
birçok paydaşı -doktorları, hastaları ve 
sağlık profesyonellerini- diyabet hastalarının 
sorunsuz, sağlıklı yaşamlar sürmesine olanak 
tanıyacak kapsamlı çözümler geliştirmek üzere 
bir araya getiren bir platform olan Onduo. 

2.  Ekosistem Pres Yapıyor
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Sağlık sektörü yöneticilerinin %81’i kurumların 
insanların nerede olmak istediğini anlaması ve 
teknolojiyi kendilerine kılavuzluk etmek üzere 
şekillendirmesi gerektiği konusunda hemfikir. 

Yöneticilerin %82’si insan davranışlarını motive 
eden etkenleri anlayan kurumların sektörde lider 
olacağı konusunda hemfikir

Yöneticilerin %90’ı müşterilerin istek 
ve ihtiyaçları arasında bir uçurum olduğu 
görüşünde.

Rapora göre teknoloji arayüzleri geliştikçe ve 
daha fazla seçenek sundukça olanaklar da 
artacak: “Nasıl bir randevu istiyorsunuz -mesai 
saatlerinden önce mi sonra mı? Doktoru şimdi 
mi görmek istiyorsunuz yoksa farklı yollardan mı 
iletişim kurmak istiyorsunuz? Sigorta şirketleri 
farklı yöntemlerle online ödeme olanakları 
sundukça ödemeler bile basitleşecek. Teknoloji 
tüketicilere sağlık hedeflerini evlerinde ya da 
dışarıda -klinik ortamının dışında- gerçekleştirme 
olanağı da tanıyacak. İnsanlara yönelik 

Sağlık sektörü yöneticilerinin %90’ı platform 
temelli bir iş modeli kurmanın ve dijital ortaklarla 
aynı ekosistemde yer almanın hayati önem 
taşıdığına inanıyor.

%78’i rekabet avantajı sağlayan belirleyici 
etkenin seçtiğiniz ortakların ve ekosistemin gücü 
olduğuna inanıyor. 

Dijital ekosistemlerde yer almak üzere adımlar 
atan sağlık kuruluşlarının oranı ise %66.

Rapor, sağlıkta yaşanan işbirliği örneklerinden 
bazılarını şöyle sıralıyor: “Günümüzde kamu 
kurumları ve özel sektör şirketleri, -otoimmün 
hastalıklardan obeziteye uzanan- hastalıkları 
ve sorunları daha iyi anlayabilmek ve tedavi 
geliştirebilmek amacıyla büyük genetik ve 
biyom projelerinde birlikte çalışıyor. Şirketler, 
kaynaklarını ve bilgilerini ortak bir havuzda 
toplayarak fark yaratan ortak teklifler sunabilir. 
Örneğin, sağlık sigortası şirketleri, sağlık hizmeti 
sunanlarla işbirliği yaparak, piyasaya sanal sağlık 
hizmetleri ve entegre tedavi modelleri sürüyor. 
Sigortacılar insanlara mobil platformlar üzerinden 
basit ve kullanışlı hizmetler sunmak üzere 
tüketici teknolojisi platformlarıyla da işbirliği 
yapıyor. Kimileri bir adım öteye geçerek hastaları 
randevu saatinde hastaneye götürmek üzere araç 
paylaşım hizmetleri sunan şirketlerle de çalışıyor.”

ÖRNEK  
İşbirliğinin nasıl sonuçlar verdiğine dair çarpıcı 
örnekler de raporda yer alıyor. Bunlardan biri 
ABD’de entegre sağlık sigortası ve hizmetleri 
sistemi olan CareMore Health System’in, Lyft 
ile geliştirdiği işbirliği. Bu sayede genel sağlık 
sigortasından yararlanan hastalara acil olmayan 
durumlarda da hasta nakil olanağı sunuldu. 
JAMA’da yayınlanan verilere göre, bu hizmeti 
kullananlar hastane randevularına giderken 9 
dakika daha az bekliyor -bu da bekleme süresinin 
yüzde 30 azalması anlamına geliyor. Ulaşım 
maliyetleri de 31 dolardan 21 dolara düşüyor. 
CareMore ve Lyft birlikte çalışarak sağlık 
sektöründeki önemli bir probleme de cevap verdi: 
Sürekli ve makul fiyatlı ulaşım olanağı eksikliği. 
Tahminen her yıl, 3,6 milyon Amerikalı ulaşım 
güçlükleri yüzünden randevularını kaçırıyor 
ya da erteliyor. Kronik hastalıklara sahip 
insanların çoğu ulaşım konusunda en büyük 
sıkıntıyı yaşayanlar arasından çıkıyor. Bir başka 
örnek ise, diyabet yönetimindeki birçok paydaşı 
-doktorları, hastaları ve sağlık profesyonellerini- 
diyabet hastalarının sorunsuz, sağlıklı yaşamlar 
sürmesine olanak tanıyacak kapsamlı çözümler 
geliştirmek üzere bir araya getiren bir platform 
olan Onduo. 

4.  İnsanlar İçin Tasarım

3. İşgücü Piyasası
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Sağlık sektörü yöneticilerinin %68’i 
kurumlarının yepyeni dijital sektörlere 
girdiğine inanıyor. 

Yöneticilerin %66’sı kurumlarının 
çalıştığı inovasyonların birçoğunun yasal 
düzenlemelerin belirsiz olduğu alanlara 
yönelik olduğu konusunda hemfikir. 

Yöneticilerin %42’si ise sektöre yönelik 
yeni düzenlemeler getirmeye çalışan bir 
konsorsiyuma katılmış halde.

Raporun belki de en önemli sonuçlarından 
biri, sağlık kuruluşlarının sadece yeni 
ürün ve hizmetler sunmakla kalmayıp 
yeni dijital sektörleri de şekillendirmesine 
dikkat çekmesi. “Ekosistem odaklı dijital bir 
ekonomide, teknolojik standartlardan etik 
normlara ve yasal düzenlemelere dek her 
alanda kesin olan bir şey var: Özellikle de katı 

yasal düzenlemelerin olduğu bir sektörde 
halen tanımlanması gereken birçok kural 
var. Sağlık kuruluşlarının dijital hedeflerine 
ulaşabilmesi için, oyunun yeni kurallarının 
şekillendirilmesi konusunda liderliği 
üstlenmesi gerekiyor.”

ÖRNEK  
Finans, bankacılık, nesnelerin interneti, tedarik 
zincirleri, imalat ve teknoloji sektörlerinin 
liderleri, sektörler arası blockchain teknolojileri 
geliştiren açık kaynaklı bir işbirliği platformu 
olan Hyperledger’da bir araya geliyor. 
Hyperledger’da blockchain teknolojisinin sağlık 
sektöründe kullanımına yönelik uygulamalar 
geliştirmekle görevli bir çalışma grubu da 
bulunuyor. Grup, gerçekleştirdiği ticari ve teknik 
görüşmeler yoluyla sektörün açık kaynaklı 
blockchain teknolojisinin potansiyelinin farkına 
varmasını amaçlıyor.

olarak tasarlanmış hizmetler, insanların 
davranışlarını görerek öğrenecek ve bu 
doğrultuda hareket edecek. Örneğin, kilo 
vermeyi hedefleyen biri varsa, bir sağlık 
uygulaması yiyebileceği yemekler konusunda 
öneride bulunabilir ya da egzersiz yapması 
konusunda teşvik edebilir. Bu veriler kişinin 
doktoruyla paylaşılarak, doktor kişinin 
sağlık durumundaki değişiklikler konusunda 
bilgilendirilebilir. Doktorlar bu hizmeti 
ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek kişiyi 
kilo verme konusunda teşvik edebilir.”

ÖRNEK 
İnsanlar için sağlık tasarımı konusunda ABD’de 
öne çıkan şirketlerden biri One Medical. Şirket 
teknolojiyi stratejik bir şekilde hastalara en 
iyi temel sağlık hizmetleri deneyimi yaşatmak 
amacıyla kullanıyor. One Medical, kurum içi 
muayene ve -San Francisco’dan Washington’a 

uzanan bir coğrafyadaki- en son teknolojilerin 
kullanıldığı 50’yi aşkın tesisindeki laboratuvar 
testlerinin yanı sıra, mobil uygulaması 
aracılığıyla aynı güne randevu ve sanal 
tedavi gibi hizmetler sunuyor. Şirket dijital 
dermatoloji hizmeti bile sunuyor. Müşteriler, 
telefonla aşı kayıtlarına ulaşmaktan 
reçetelerini yenilemeye, cilt hastalıkları, 
alerjiler ve grip konusunda tedavi görmeye dek 
her şeyi yapabiliyor. Grup, mobil uygulaması 
aracılığıyla talep üzerine hizmet sunarak 
hem işgücü maliyetlerini düşürmeyi hem 
de olağanüstü bir müşteri hizmeti sunmayı 
başardı. 

One Medical, doktor başına 1,5 idari personel 
çalıştırıyor. Bu da ABD’deki Sağlık Sektörü 
Yönetim Birliği’nin bu alanda belirlediği 
doktor başına 4,5 idari personel sayısının çok 
altında bir rakam.

5. Keşfedilmemiş Bölgeler: Sağlık Sektörünün 
 Kurallarını Yeniden Tanımlamak
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Sağlıkta  
En Önemli  
10 İnovasyon

Önümüzdeki 10 yıl içinde sağlık hizmetleri verenlerin, sağlık 
sigortası şirketlerinin, bilimsel araştırmalar yapan şirketlerin ve 
devletin sağlık konusundaki hedeflerine daha düşük maliyetle 
ulaşmasını sağlayacak en önemli inovasyonlar hangileri olacak?
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Deloitte Center for Health Solutions 
uzmanlarına göre, önümüzdeki 10 yıl  
içinde sağlıkta en önemli 10 inovasyon  
şu şekilde sıralanacak:

Yeni nesil genetik sıralama: Riskli  
grupların belirlenmesini sağlayacak ve 
hastaların tedaviye ne derecede cevap 
vereceğini ortaya çıkaracak.

Üç boyutlu baskıyla üretilmiş  
cihazlar: Düşük maliyetli ve 
kişiselleştirilebilen tıbbi cihazlar üretilecek.

İmmünoterapi: Kanser hastalarının hayatta 
kalma şansını artıran, yan etkileri ortadan 
kaldıran ve geleneksel yöntemlere göre 
daha düşük maliyetli olan tedavi yöntemleri 
geliştirilecek.

Yapay zekâ: Bilgisayarlar halen insanlar 
tarafından yürütülen bazı görevleri daha 
hızlı, daha doğru ve daha düşük maliyetle 
gerçekleştirecek.

Eş zamanlı teşhis ve tedavi: Testler hızlı bir 
şekilde yapılacak, daha hızlı ve isabetli tedavi 
olanakları sağlanacak.

Sanal gerçeklik: Hastaların durumunun 
daha güvenli ve daha erişilebilir bir ortamda 
takip edilmesini sağlayan simülasyonlar 
geliştirilecek.

Sosyal medya: Sosyal medya ve online 
ortamdaki veriler, hasta deneyiminin ve sağlık 
trendlerinin gerçek zamanlı olarak takip 
edilmesini sağlayacak.

Biyo sensörler ve takip cihazları: 
Kıyafetlerle aksesuarlara takılabilen ve 
hastanın sağlık durumunun takip edilmesini 
sağlayan cihazlar çoğalacak.

Pratik bakım hizmetleri: Belirli konularda 
daha düşük maliyetli sağlık hizmetleri sunan 
tedavi ve acil müdahale merkezleri açılacak.

Uzaktan tedavi: Uzaktaki hastaların 
hastaneye gitmeye gerek kalmadan sağlık 
hizmetlerine ulaşması sağlanacak, hastalıklar 
ve komplikasyonlar hızlı bir şekilde 
önlenecek.

İnsan sağlığı üzerinde en büyük etkiyi 
yaratacak inovasyonlar

Giyilebilir sağlık ekipmanları  %21

Robot teknolojisi  %15

Üç boyutlu baskı  %10

Akıllı ev aletleri  %9

Yapay zekâ  %9
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Sağlıkta inovasyon için  
stratejik planlama
İnovasyonun desteklenmesi hem toplumun 
sağlık düzeylerinde iyileştirmelere hem de 
sağlık sektörü ekonomisine katkılar sağlar. 
Ancak inovasyon kendiliğinden gelişen 
bir süreç değil. Brian Abel-Smith’in “An 
Introduction to Health: Policy, Planning and 
Financing” başlıklı makalesine göre, sağlık 
sektöründe inovasyonun belirleyicilerini 
harekete geçirerek toplumun sağlık düzeyinin 
yükseltilmesi, tüm hükümetlerin öncelikli 
hedeflerinden birini oluşturuyor. Birlikte 
yürütülmesi gereken karmaşık işlevler 
nedeniyle, hükümetlerin sağlık sektörüne 
ilişkin inovatif süreçleri desteklemesi de 
ancak stratejik düzeyde politika belirleme ve 

planlama süreçleriyle kapsamlı ve bütünleşik 
bir yaklaşım gerektirir.

İşin bir de ilaç kısmı bulunuyor. İlaç geliştirme 
pahalı ve riskli bir süreç. Tannista Banerjee’nin 
“Aspects Of Research And Development 
Contract Terms In The Bio/Pharmaceutıcal 
Sector” başlıklı yazısına göre, araştırma 
maliyetleri, pre-klinik molekül başına yaklaşık 
olarak ortalama 50 milyon dolar civarında. 
Bu nedenle de ilaç firmalarının, inovasyon 
maliyetlerini azaltmak ve daha hızlı olması 
nedeniyle Ar-Ge çalışmalarında ortak girişim, 
birliktelik ve dış kaynak gibi farklı stratejileri 
uygulaması gerekiyor. 

Kaynak: Klick Health Araştırması

Hayatımıza neler girecek?
Bu inovasyonlar, sağlık sisteminin en büyük 
sorunlarından biri olarak görülen “ hizmet 
başına ücret” anlayışının aşılmasını ve 
geçmişte mümkün olmadığı düşünülen 
yollardan sağlık hizmeti sunulmasını 
sağlayacak yeni iş modelleri doğuracak. 
Medimagazin dergisinde yer alan bir yazıya 
göre, inovatif anlayışın getirdiği yeniliklerden 
bazıları şunlar olacak:

Kontrol listeleri: Bir hastanın ameliyata 
hazırlanmasından rutin bir kontrole girmesine 
kadar düzenin mükemmel işlemesi artık 
mümkün.

Davranışsal ekonomi: Kilo kaybetmek için 
başvurduğumuz teşviklerden, doktorların 
programlarını ayarlamasına kadar sağlık 
alanında yeni bakış açıları doğuyor.

Hastalara özel portal: Hastalar, güvenli web 
sayfalarında randevularını, tedavi süreçlerini 
görebiliyor, doktorlarıyla iletişime geçebiliyor.

Ödeme yenilikleri: Yapılan işlerin boyutuna 
göre değil, başarılı ve iyi sonuç alınan 

işlemleri ödüllendiren sistem norm haline 
geliyor.

Kanıta dayalı karar verme: Elektronik tıbbi 
veriler, doktor ve hemşirelerin belli durumlarda 
doğru kararı vermesini sağlıyor.

Hasta kontrolü: Doktorlar, hastaları sadece 
kendilerine başvurduklarında tedavi etmek 
yerine paylaşarak koordineli tedavi uyguluyor.

Yenilenebilir ilaçlar: Kök hücre tedavisinin 
başı çektiği yeni çözümler, başta sinir 
hastalıkları olmak üzere birçok alanda yeni 
kapılar açıyor.

Görsel kontroller: Sağlık kontrolleri, 
telekonferans şeklinde yapılacak ve gerekli 
değerler ölçülebilecek.

Genetik yöntemler: Hastaların genetik 
profilleri çıkarılarak doktorlara tedavi bulma ve 
geliştirmede yeni bakış açıları sunacak.

Robotik teknolojisi: Doktorlara daha hızlı 
işlem imkânı sağlayan, başarı oranını artıran 
ve ameliyat sürelerini kısaltan robotlar 
inovasyonun tıbba entegre ettiği en büyük 
yeniliklerden biri.
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Hastane  
ve Süreç  
İnovasyonu

Hastane yönetiminde ve süreçlerde yaratılacak inovasyonlar, 
hastalara sunulan hizmetin kalitesini artırdığı gibi kurumların 
maliyetlerinde de ciddi düşüşler sağlıyor. İşte atılabilecek 
adımlara dair bazı örnekler...
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Sanal sağlık hizmeti
Sanal sağlık hizmetleri halk sağlığını, hasta 
ve sağlık sunucu deneyimini ve hastane iş 
modellerini iyileştirmek konusunda büyük bir 
potansiyel taşıyor. Sanal sağlık hizmetleri henüz 
bugünün gerçekliğinden çok, bir gelecek vizyonu 
olmakla birlikte çeşitli sağlık kuruluşlarında 
ve akademik tıbbi merkezlerde denenmeye 
başlamış bulunuyor.

Sanal sağlık hizmetinin pilot uygalama olmaktan 
çıkıp standart bir hizmet haline gelebilmesi 
için sağlık hizmeti sunucusunun önce şu beş 
soruyu yanıtlaması gerekiyor: Hangi klinik 
hizmetler sanal olarak sunulacak ve niçin? Bu 
hizmetlerin demografik, klinik ve iş ihtiyaçları 
hangi teknolojik araçlarla karşılanacak? 
Telesağlık programları doğrudan hastalara mı 
sunulacak yoksa sadece sunucular arasında 
mı kullanılacak? Sanal sağlık hizmetleri 
kuruluşumuz için nasıl değer yaratacak?

Harvard Business Review’nun blog  
yazarlarından Adam Licurse, ABD’deki Brigham 
and Women’s Hospital’da bu konuda yapılan üç 
denemeyi aktarıyor: 

Sanal vizitler 
Hastane dışındaki hastalara sunulan videoya 
dayalı sanal vizit hizmeti özellikle düzenli 
aralıklarla doktor muayenesinden geçmesi 
gereken ama hastaneye gelmekte zorlanan 
kronik hastalıklara sahip hastalar için yararlı 
oluyor. Bu uygulama gerek hastanın gerekse 

sağlık sunucusunun ciddi bir zaman tasarrufu 
sağlamasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda 
daha önce düzenli olarak hastaneye gelmekten 
kaçınan birçok hastanın sanal vizite kolaylıkla 
icabet ettiği görülüyor.

e-vizitler
Bazı yaygın semptomlarda hasta açısından 
doktora muayene olmaktan çok, hızlı ve 
güvenilir bir yanıt almak daha önemlidir. 
Eğer sağlık sunucunuza şikâyetinizi online 
olarak doğrudan iletip aynı gün içinde cevap 
alabiliyorsanız hastaneye gitmeye çoğu 
durumda gerek duymazsınız. Bu hizmette 
kullanılan soru formları uzmanlar tarafından 
hazırlanıp hastanenin sitesinde kullanıma 
sunulduğu için hastalar şikâyetlerini ayrıntılı 
olarak aktarabiliyorlar. Aynı şekilde test ve ilaç 
talebinde de bulunabiliyorlar. E-vizit hizmetinin 
yürütülmesinde özel olarak eğitilmiş uzman bir 
ekip görev alıyor.

e-konsultasyon
E-konsultasyon hizmeti birinci kademe sağlık 
hizmetlerinde görevli doktorların poliklinik 
hizmetlerini sunarken karşılaştıkları sorunlara  
yardımcı olmak için geliştirildi. Uzman bir 
doktora yöneltilecek, “ Bu hasta sizin tarafınızdan 
da görülmeli mi, yoksa sizin yardımınızla ben 
bu sorunu çözebilir miyim?” veya “Şu iki ilaç 
arasında bir tercih yapmamda bana yardımcı 
olabilir misiniz?” şeklindeki soruların özel olarak 
oluşturulmuş bir ekibe online aktarılmasıyla 
büyük zaman ve para tasarrufu sağlanıyor.

Son yıllarda gösterilen yoğun çabalar sayesinde 
tıbbi hata sonucu kaybedilen hasta sayısında ciddi 
azalmalar sağlanmış olmakla birlikte önlenebilir 
hataların neden olduğu ölümler hâlâ ciddi oranlarda 
seyrediyor. Bu oran ABD’de bile hastane ölümlerinin 
yüzde 3-5’ini buluyor (yılda 21.000–35.000).
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Son yıllarda gösterilen yoğun çabalar sayesinde 
tıbbi hata sonucu kaybedilen hasta sayısında 
ciddi azalmalar sağlanmış olmakla birlikte 
önlenebilir hataların neden olduğu ölümler hâlâ 
ciddi oranlarda seyrediyor. Bu oran ABD’de bile 
hastane ölümlerinin yüzde 3-5’ini buluyor (yılda 
21.000–35.000).

Johns Hopkins Üniversitesi’nden profesör 
Kathleen M. Sutcliffe ve doçent  Christopher 
G. Myers ile hasta bakım ve yoğun bakım 
profesörü Peter J. Pronovost’un Michigan 
Üniversitesi’nden cerrahi ve iş idaresi doçenti 
Amir A. Ghaferi ile birlikte kaleme aldıkları 
raporda belirttikleri gibi, son araştırmalar, 
örneğin cerrahide, şimdiye kadar ölümlerin 
azalmasına büyük katkıda bulunmuş olan 
teknik ve yapısal iyileştirmelerin tepe 
noktasının artık geride kaldığını gösteriyor. 
Şimdi dikkatin daha çok insanların iş üzerinde 
nasıl davrandığı, cerrahi faaliyet sırasında 
gerçek zamanda nasıl organize oldukları 
konusuna, bu konuda nasıl inovasyon 
yapılabileceğine verilmesi gerektiği görülüyor. 
Tıpkı akıllı telefonlarda dikkatin işlemci hızını 
ya da ekran çözünürlüğünü artırmaktan 
daha iyi kullanıcı deneyimine kaymış olduğu 
gibi, cerrahide de inovasyonun teknik ve 
yapısal yanlardan insanların, süreçlerin ve 
uygulamaların hasta güvenliği  için nasıl 
bir araya geleceğine  yönelmesi gerektiği 
düşünülüyor.

Teknik ilerlemeler
İlk inovasyon dalgasının merkezinde cerrahi 
tekniklerin iyileştirilmesi vardı. Cerrahi 
aletlerin kalitesinin sürekli artması, potansiyel 
komplikasyonlarla ilgili bilgilerin zenginleşmesi 
ve en iyi uygulamaların geniş ölçüde 
paylaşılmasıyla cerrahi çok daha etkin ve verimli 
hale geldi. Bu süreç hasta simülatörleri, cerrahi 
beceri laboratuvarları gibi eğitim tekniklerindeki 
iyileştirmelerle desteklendi. Böylece daha az 
deneyimli cerrahlar da teknik yeteneklerde 
görece kolay ustalaştılar.

Sonuçta lapraskopi gibi teknik ilerlemeler hasta 
ölümlerini kayda değer ölçüde azalttı. Teknolojik 
iyileştirmeler devam edecek olmakla birlikte 
bunların sağlayacağı yararın giderek tedrici hale 
geleceği ve güvenlik üzerindeki etkisinin sınırlı 
kalacağı görülüyor.

Prosedürlerin standartlaştırılması
Cerrahi inovasyonda ikinci dalga, yapısal 
iyileştirmelere ve hasta hizmetlerini daha 
tutarlı hale getirmeye odaklandı. Mantık, Henry 
Ford’un otomobil imalatını seri hale getirmede 
yaptığı standartlaştırmayı sağlık hizmetlerinde 
yapmaktı. Hastaneler her seferinde aynı 
şekilde uygulanması gereken (damara kateter 
takılması gibi) kilit süreçleri belirlediler. Bunlara 
uyulmasını ödüllere, tersini cezalara bağladılar. 
Aynı zamanda değerlendirmelerde kullanılacak 
standart kalite ölçüleri belirlediler. Hazırlanan 
standart kontrol listeleri faaliyetlerin sırasını 
düzenleyerek büyük yarar sağladı. Ancak 
bu iyileştirmelere rağmen hastalara hizmet 
sunmanın karmaşıklığı ve kişiden kişiye değişen 
özellikleri nedeniyle bugün standart süreçlere 
uyum sağlamakla yetinmenin getirilerinin 
giderek azalacağı görülüyor. 
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Sağlıkta 
Şehir Hastaneleri 
Dönemi

Kamu-Özel Ortaklığı (Public Private Partnership -PPP) 
modeliyle kurulan Şehir Hastaneleri, Türkiye’de sağlık 
hizmetlerinin kalitesini artırıyor. Türkiye’de şehir 
hastanelerinin sağlığı nasıl dönüştürdüğünü ve sağlık 
alanında dünyada öne çıkan PPP uygulamalarını inceliyoruz.
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2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm 
Programı (SDP) Türkiye’de sağlık alanındaki 
önemli hamlelerden biri olma yolunda ilerliyor. 
Programla sağlık sektöründe önemli ilerlemeler 
sağlandı. Hastane ve yatak sayıları arttı, sağlık 
hizmetlerine erişim kolaylaştı. 
Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 sonunda 
yayınlanan “2016 Sağlık İstatistikleri Yıllığı”na 
göre, 2002 yılında 1156 olan hastane sayısı, 
2016 sonu itibariyle 1510’a ulaştı. (http://ohsad.
org/wp-content/uploads/2017/12/13183.pdf) 
Aynı dönemde hastane yatağı sayısı da 164 bin 
471’den, 217 bin 771’e çıktı. 2002’de 18.934 olan 
nitelikli yatak sayısı ise daha da hızlı bir artış 
gösterdi ve 2016’da 113.166’ya yükseldi. 

Yine 2016 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre, 
Türkiye’deki ortalama yaşam süresi, 2010 
yılında 76.4’e, 2016’da 78’e ulaştı (OECD: 80.6). 
Bebek ölüm hızı (1 yaş altı ölüm oranları) da 
önemli derecede azaldı. TÜİK rakamlarına göre, 
2009’da, her 1000 yenidoğan bebekten 14’ü bir 
yaşını görmeden ölürken, 2016’da bu oran 10’a 
düştü.

Bununla birlikte, Türkiye, sağlık istatistiklerinde 
hâlâ gelişmiş ülkelerin gerisinde. Örneğin, 
Almanya’da 10 bin kişiye 81,3 yatak düşerken, 
Türkiye’de bu sayı 27,3’de kalıyor (AB-26: 51.4). 
Norveç’te 100 bin kişiye 506 doktor düşerken, 
Türkiye’de bu sayı 179 (OECD: 339). 
1999 yılında 11.798 milyon dolar düzeyinde olan 
toplam sağlık harcamaları (cari + yatırım) 2016 
yılında 39.608 milyon dolara ulaşmış olmasına 
rağmen bu sorunlar aşılamıyor. (Toplam sağlık 
harcamalarının GSYİH’ye oranı yüzde 4,6) Artan 
nüfus ve yükselen yaşam beklentisiyle birlikte 
sağlık hizmetleri talebi de her geçen gün daha da 
artıyor. 

Şehir Hastaneleri İle Kalite ve  
Verimlilik Artacak
Sağlanan ilerlemelere rağmen istenilen noktaya 
henüz ulaşılmamasının sebeplerinin başında 
kaynakların verimsiz kullanımı geliyor. İşte bu 

noktada SDP’nin en önemli ayaklarından biri olan 
“Entegre Sağlık Kampüsleri” veya bir diğer adıyla 
“Şehir Hastaneleri” devreye giriyor.
SDP ile gündeme gelen “Kamu-Özel Ortaklığı” 
modeli, kamu yatırım ve hizmetleriyle özel 
sektörü büyük ölçekli projelerde bir araya 
getiriyor. Bir anlamda kamunun tecrübesi ile özel 
sektörün dinamizmi birleşiyor.

Bu ortaklık devletin özel bir şirket/şirket grubu 
ile uzun süreli (49 yıla kadar) sözleşme ile ilişki 
kurması esasına dayanıyor. Sözleşme ile kamu 
hizmeti verilecek tesis özel şirketler tarafından 
yapılarak devlete kiraya veriliyor; devlet de 
hem şirketlere kira ödüyor hem de bu tesiste 
verilecek çekirdek hizmet dışındaki hizmetleri 
bu şirketlere devrediyor. Bu hastanelerde 
sunulan temizlik, yemek, bilgi işlem, güvenlik 
hizmetleri gibi doğrudan hizmetler dışında kalan 
yan hizmetlerin hepsi özel sektörden temin 
ediliyor. Şehir hastaneleri tarafından sunulan yan 
hizmetler; görüntülüme merkezi, laboratuvar, 
ameliyathane işletmesi gibi yan ihtiyaçları 
kapsıyor. Entegre sağlık kampüsü başta olmak 
üzere, devletin yapmak ve yaptırmakla yükümlü 
olduğu ek binalar dâhil sağlıkla ilgili diğer tüm 
tesislerin bu yöntemle yapılması planlanıyor.

Hedef 60 Bin Yatak
Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana şehir 
hastaneleri hizmete girmiş durumda. Sağlık 
Bakanlığı 2018 Yılı Bütçe Sunumu’na göre 
2018 yılında Ankara (Bilkent), Kayseri, Manisa, 
Elazığ ve Eskişehir’de olmak üzere beş yeni 
şehir hastanesi daha hizmete açılacak. 2020 
yılına kadar tamamlanması planlanan diğer 
şehir hastanelerinin de hizmete alınmasıyla 
şehir hastanelerinde toplamda 28.149 yatak 
sayısına ulaşılması planlanıyor. Hedefte program 
çerçevesinde yaklaşık 60 bin yatağa ulaşılması 
var. Devletin yapacağı toplam yatırım miktarının 
20 milyar dolar civarında olması öngörülüyor 
(https://www.saglikaktuel.com/haber/2018-
yilinda-5-yeni-sehir-hastanesi-hizmete-
acilacak-59266.htm).
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Sağlık Turizmine de Katkı Sağlayacak
Kamu-Özel Ortaklığı modelinde, yeşil hastane 
sistemleri, kojenerasyon sistemleri, deprem 
izolatörleri gibi fiziki avantajlar ile üst kalite 
tesisler söz konusu olacak. Şehir hastaneleriyle 
sağlık hizmetinin kalitesinin artması sağlık 
turizmine de katkı sağlayacak. Bir saatlik uçuş 
mesafesinde 12, dört saatlik uçuş mesafesinde 
57 ülkeye ve toplamda bir buçuk milyar 
insana ulaşabilen Türkiye, sağlık turizminde 
bölgesinin en önemli gücü. Türkiye’nin sağlık 
turizminden aldığı payı yükseltmek ve Türkiye’yi 
sağlık turizminde bir marka haline getirmek 
için şehir hastaneleri büyük önem taşıyor 
(http://saglikderistanbul.org/wp-content/
uploads/2018/03/Istanbul-Saglik-Hizmetleri-
Raporu-2017-1.pdf). 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şehir hastaneleri 
devlete yüzde 30’u bulan maliyet avantajı 
sağlıyor. Bakanlığa göre, bu model sayesinde 
devasa yatırımlar yapılırken kamuya en 
ufak bir yük getirilmiyor. Potansiyel maliyet 
artışlarının olmaması da büyük bir avantaj 
sağlıyor. Teslimde yaşanan gecikmeler, hizmet 
kalitesindeki olumsuzluklar Kamu-Özel Ortaklığı 
projelerinde ortadan kalkmış oluyor. Hem hizmet 
kalitesi artıyor hem de kamu, maliyetlerde büyük 
tasarruf sağlanıyor (http://www.haberturk.com/
ekonomi/is-yasam/haber/1044060-devlet-sehir-
hastanelerinde-yuzde-30-kazancli-cikacak).

Dünyada Başarıyla Uygulanıyor
Dünyadaki örnekler de bu görüşü destekliyor. 
1990’lardan itibaren İngiltere, İrlanda, Kanada, 
İtalya, İspanya, Portekiz, Güney Afrika ve Hollanda 
gibi ülkelerde uygulanan sistem, kullanıcının 
yüksek kaliteye, mümkün olan en düşük maliyetle 
ulaşmasını sağlıyor (http://inovaturk.com.
tr/2016/10/14/ulkemizdeki-sehir-hastanelerinin-
dayandigi-model-kamu-ozel-ortakligi/).

Avusturalya, farklı eyaletlerinde farklı modeller 
geliştirdi, İngiltere ise “Tasarla, yap, finanse 
et ve işlet” modelini kullanıyor. Kanada, 

Portekiz ve İspanya, daha küçük ölçekli olarak 
İngiliz modelini kullanıyor. Yunanistan, tesis 
hizmetlerinde Kamu-Özel Ortaklığı modeli 
kullanırken, İspanya da Alzira Hospital’da 
kamu-özel ilişkisinin tanımlandığı özel bir 
konsorsiyumda özgün bir model geliştirildi. 
Tüm bu modeller karşılaştırıldığı zaman Kamu-
Özel Ortaklığında “maliyet, kalite, esneklik 
ve karışıklık” yönetimini birleştiren işletim 
modelinin başarıyı getirdiği söylenebilir (http://
tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/
sehir_hastaneleri_yonetim_ve_isletim_modeli_
whitepaper_2.pdf). 

Bu yıl hizmete giren 1,5 milyar euro maliyetli 
700 yataklı İsveç’teki Karolinska Hastanesi son 
dönemde Avrupa’da Kamu-Özel Ortaklığı modeli 
ile gerçekleştirilen en büyük hastane olma 
özelliğini taşıyor. Hastane yatırımına başlanan 
2010 yılında, Avrupa’da Karolinska Hastanesiyle 
birlikte toplam 4 milyar dolarlık hastane 
yatırımının bu modelle gerçekleştirilmesine 
karar verilmişti. 

İspanya’da Vigo Hastanesi 375 milyon euro 
yatırımla 1465 yatak kapasitesi sunacak şekilde 
Kamu-Özel Ortaklığı modeliyle gerçekleştirildi. 
Kanada’da ise son beş yılda British Colombia, 
Ontario ve Quabec eyaletlerinde 10 milyar dolar 
değerinde sağlık sektörü Kamu-Özel Ortaklığı 
projesi gerçekleştirildi. Kuzey Amerika’nın 
Kamu-Özel Ortaklığı modeli ile gerçekleştirilen 
en büyük hastanesi olan McGill Üniversite 
Hastanesi 2014 yılında l,3 milyar dolar maliyetle 
açıldı. (http://www.medikalnews.com/sehir-
hastaneleri-kamu-ozel-is-birligi-modeli/) 

Milyarlarca 
Dolarlık 
Yatırımlar
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Yapay Zekâ 
Sağlık 
Sektörünü Nasıl 
Dönüştürüyor?

Yapay zekâ bir yandan daha başarılı sağlık hizmeti sunarken 
bir yandan da sağlık harcamalarını düşürmeyi vaat ediyor. 
Dolayısıyla teşhisten tedaviye, yönetimden veri analizine 
sağlıkta yapay zekâ için fırsatlar her geçen gün artıyor.
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Sağlık, yapay zekâ için muazzam fırsatlar 
taşıyan bir sektör. Hasta geçmişleri, tıbbi 
görüntüleme, istatistik ve akla gelebilecek 
her türlü verinin devasa boyutlarda 
kataloglanabilmesi, şablon ve sonuç çıkarma 
becerisini artırıyor. Doktorlar daha isabetli 
teşhis koyabilecek, hastalıkların yayılma 
hızını öngörebilecek ve tedavi süreçlerini 
kişiselleştirebilecek olanaklara kavuşuyor. 
McKinsey’in anketine katılan sektör yöneticileri, 
yapay zekâ teknolojilerinin, önümüzdeki üç yılda, 
operasyon kâr marjlarını yüzde beş oranında 
artıracağını tahmin ediyorlar.

Makine öğrenmesi sayesinde, milyonlarca 
tıbbi geçmiş verisi incelenerek, nüfusun 
karşılaşabileceği sağlık riskleri kestirilebiliyor. 
Ancak, yapay zekâyla hastalık teşhisi hemen 
yarın olabilecek gibi durmuyor. Makine 
öğrenmesi, verileri teşhis için kullanabiliyor 
ama tamamen otomatikleştirilmiş teşhisler 
için biraz daha bekleyeceğiz. Hastalar bunu 
kabul edecek mi, farklı kaynaklardan elde 
edilen veriler, yasal düzenlemelerle birbirlerine 
entegre edilebilecekler mi gibi sorular hâlâ 
yanıt bekliyor.

Hastaneler de rutin görevleri yapay zekâya 
devrederek işlevsellik kazanabilirler. Ses 
tanıma sistemleri kullanarak randevu vermek 

ve hastanın kimliğini hastane girişinde 
tespit edebilmek gibi günlük bazı işler, 
otomatikleştiriliyor.

Tüm bunların verimli bir şekilde uygulanabilmesi 
için sağlık sektörünün bilişim gücünün yanı sıra 
teknik uzmanlığa da yatırım yapması gerekiyor. 
Ancak, denklemdeki en önemli bileşen değişmiyor: 
Tıbbi kayıtlar da dahil olmak üzere, veriler.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2014’te küresel 
sağlık harcamalarının oranı, dünya GSYİH’sının 
yüzde 9,9’una ulaştı. (Fransa’da yüzde 11,5, 
ABD’de ise yüzde 17,1.) Yapay zekâ bir yandan 
daha başarılı sağlık hizmeti sunarken bir yandan 
da sağlık harcamalarını düşürmeyi vaat ediyor. 
Buna rağmen, sağlık sektörü yapay zekâyı 
benimsemekte aceleci davranmıyor. Digital 
America raporuna göre, ABD’de elektronik 

İngiltere’de yapay 
zekâ destekli önleyici 
sağlık hizmetleri, 
yıllık 3,3 milyar pound 
tasarrufun yolunu 
açabilir. 

Sağlık sektöründekiler, yapay zekâyla 
birlikte çalışmayı öğrenmeli. Yapay zekâ 
programlarını çalıştırabilecek, analiz edebilecek, 
yorumlayabilecek çalışanlara ihtiyaç var. Veri 
analizcileri ve teknik ekibin yanında, proje 
yönetimi, ekip geliştirme ve problem çözme 

becerilerine sahip isimlere de ağırlık verilmeli. 
Doktorların, hemşirelerin ve diğer tıp personelinin 
yapay zekâyla birlikte çalışmaya hazırlıklı olması 
gerekiyor. Böylece rutin ve düşük riskli işler 
yapay zekâya devredilerek, tıp personelinin klinik 
dosyalara daha fazla odaklanmaları sağlanabilir.

Yapay Zekâyla Birlikte 
Çalışabilecek Personel
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sağlık kaydı sistemini kullanmayan doktorların 
oranı yüzde 40’ın üzerinde. Kullananlar ise, bu 
verileri hastalarla veya sağlık tedarikçileriyle 
paylaşmaya pek hevesli değil. Tıbbi kayıtlar, 
doğal olarak, pek çok hassas bilgi barındırıyor. 
Getirilen sıkı düzenlemeler sayesinde, hasta 
mahremiyetini ilgilendiren verilerin paylaşılması 
ve dolaşıma sokulması zor.

Yapay Zekâyla Tehditlerin  
Önüne Geçilebilir 
Bazı klinikler, belli bazı hastalıkların yayılma 
şablonunu ortaya çıkarabilmek için makine 
öğrenmesi algoritmaları kullanıyor. Bu 
hastalıklardan hangi türde hastaların nasıl 
etkilenebileceğini öngörmeye çalışıyorlar. 
Böylece, eldeki verilerle önleyici sağlık hizmetleri 
geliştirmenin yollarını bulmaya çalışıyorlar.

Önümüzdeki yıllarda, yapay zekâ destekli 
cihazlar, önleyici sağlık hizmetlerini büyük 
oranda hızlandıracak. Doktorlar, hastaları 
hastaneden uzak tutup, uzaktan hizmet 
verecekler. Yapay zekânın analizleri, hava 
kirliliği ve gürültü kirliliği gibi etmenleri 
inceleyerek, yerel yönetimlerin riskleri tespit 
etmesine ve önlem almasına yardımcı olacak. 
Mesela İngiltere’de yapay zekâ destekli önleyici 
sağlık hizmetleri, yıllık 3,3 milyar pound 
tasarrufun yolunu açabilir. 

Yapay Zekâ Teşhis Süresini Kısaltabilir, 
Masraflar Azalabilir
Makine öğrenmesi sayesinde isabetli 
teşhis yapmak çok daha kolay. Yapay zekâ 
uygulamaları, milyonlarca sayfalık veriyi 
saniyeler içinde inceleyerek teşhiste bulunabilir 
ve tedavi seçenekleri sunabilir. Yapay zekâ 
destekli görüntüleme sayesinde, insan gözünün 
görebileceğinin çok ötesinde, çok daha detaylı 
MRI çekilebilir, anomaliler tespit edilebilir. 
IBM ve Google’ın DeepMind programıyla 
işbirliği geliştiren hastane, klinik ve enstitüler 
makine öğreniminin nimetlerinden daha erken 
faydalanmaya başlıyorlar. 

Bu sayede: Makine öğrenmesi programları 
hastanın sağlığını mobil cihazlar aracılığıyla 
analiz ediyor, tıbbi kayıtlarıyla karşılaştırıyor 
ve bir egzersiz programı öneriyor. Yapay zekâ 
destekli cihazlar, hastanın tıbbi geçmişini ve 
çevresel faktörleri analiz ederek, herhangi bir 
hastalık tehdidi altında olup olmadığını tespit 
ediyor ve önleyici sağlık programları öneriyor.

Otonom teşhis cihazları, makine öğrenmesi ve 
yapay zekâ teknolojileri kullanarak, insan yardımı 
olmadan, basit tıbbi testleri yapabiliyor, doktor 
ve hemşireleri devreden çıkararak onlara zaman 
yaratıyor.

İnteraktif ekranlardaki sanal yardımcılar, 
hasta kabul işlemi yapabiliyor ve onlara doktor 
önerebiliyor. Yapay zekâ destekli teşhis cihazları, 
hasta geçmişindeki tıbbi verileri ve kayıtları 
kullanarak, hastalıkları daha hızlı ve isabetli 
tespit ediyor.

Yapay zekânın hazırladığı kişiselleştirilmiş 
tedavi planları, tedaviyi hastanın ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendirdiği için daha verimli 
hale geliyor.

Yapay zekâ uygulamaları hastane işlemlerini, 
personel çalışma saatlerini ve envanteri düzenliyor. 
Yapay zekâ analizleri sayesinde hastaneye gelme 
sayısı ve tedavi masrafları azalıyor. 

Yapay zekânın 
hazırladığı 
kişiselleştirilmiş 
tedavi planları, tedaviyi 
hastanın ihtiyaçları 
doğrultusunda 
şekillendirdiği için daha 
verimli hale geliyor.
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İnsandan daha hızlı, daha net tehşis ortaya koymak için 
yaratılan tıbbi yapay zekâ sistemleri hızla gelişiyor. Hatta 
yapay zekâ doktorlara karşı bazı alanlarda üstünlüğünü 
kanıtladı bile. Tabii sağlıkta yapay zekâ kullanımında gelişecek 
daha çok alan var. Yani doktorlar ve yapay zekâ arasında 
ciddi bir rekabet söz konusu. İşte yapay zekâ ve doktorların 
birbirlerine üstünlük sağladığı alanlar.

Yapay Zekâdan 
Sağlıklı Günler 
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İnsandan daha hızlı, daha net tehşis 
ortaya koymak için yaratılan tıbbi yapay zekâ 
sistemleri ve doktorlar arasında ciddi bir 
rekabet söz konusu. IEEE Spectrum dergisi bu 
ciddi rekabette kimin hangi alanlarda üstün 
olduğunu araştırdı. Yapay zekâ (AI), gelişiminin 
ivme kazandığı 2017 yılını önde kapatmış 
görünse de yaygınlık açısından bakıldığında 
konvansiyonel tanı kalıplarıyla rekabette 
zorlanıyor; kısaca tıp dünyasında insan eli 
bugün hâlâ daha yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Bu rekabette bir sene, hatta bir ay sonrasını 
bile öngörebilmek, bir gün doktor kavramı sona 
erer mi sorusuna cevap verebilmek bugün 
elbette mümkün değil. Yapılabilecek tek şey 
bu yarışın puan tablosundaki son durumu en 
doğru biçimde aktarmak ve belki de şu soruyu 
sormak: “Bu gerçekten bir yarış mı?”

YAPAY ZEKÂNIN 
DOKTORLARA KARŞI  
ÜSTÜN OLDUĞU ALANLAR

Zatürre
Stanford Üniversitesinden bir grup araştırmacı, 
zatürreyi radyologlardan daha başarılı 
şekilde tespit edebilen bir makine öğrenmesi 
algoritması geliştirdiler. CheXnet adlı bu 
algoritma 420 göğüs grafisinde dört farklı 
radyoloğa kıyasla çok daha tutarlı ve doğru 
sonuçlara ulaştı. Araştırma ekibi yayımladığı 
raporda, bir aylık eğitimin ardından içlerinde 
zatürrenin de yer aldığı 14 patolojiden 14’ünün 
de tespitinde CheXnet’in başarı elde ettiğini 
belirtti. Araştırma ekibinin zatürre tanısını 
mercek altına almasının haklı bir sebebi var. 
ABD’de her sene 1 milyon kişi hastanelere bu 
rahatsızlık sebebiyle başvuruyor ve zatürrenin X 
Ray’lerde belirlenmesi özellikle zor.

Kalp Krizi ve Felç
Nottingham Üniversitesinden araştırmacılar, 
hastaların son 10 yıllık tıbbi kayıtlarını tarayarak 

10 yıl içinde kalp krizi ya da felç geçirme riskleri 
olup olmadığını ortaya koyabilecek bir yapay 
zekâ sistemi yarattı. Araştırmacı Stephan Weng 
ve ekibi, İngiltere genelinde 378.256 hastanın 
2005-2015 yıllarını içeren tıbbi kayıtlarını farklı 
makine öğrenmesi araçlarıyla taradı. Bu kayıtlar 
kullanılan ilaçlar, hastane girişleri, laboratuvar 
sonuçları gibi birçok veriyi içeriyordu. Bu veriyi 
aynı dönem içinde kalp krizi ya da felç geçiren 
hastaların ayırt edici özeliklerini bulmak için 
makine öğrenmesi modelleriyle tekrar analiz 
eden ekip, elde ettiği bu akıllı sistemler ağı 
sayesinde, standart yöntemlere oranla 355 
daha fazla hastaya tanı koymakta başarılı oldu.

Otizm
Amerikan Sağlık Enstitüsü tarafından fonlanan 
Bebek Beyin Görüntüleme Araştırması’ndan 
bir ekip, otizm tanısı konan daha büyük bir 
kardeşe sahip 106 bebek ve ailesinde otizm 
geçmişi olmayan 42 bebekten oluşan bir test 
grubu oluşturdu. Bu çocuklara 6, 12 ve 24 
ay dönemlerinde beyin taraması uyguladı. 
Bebeklerdeki beyin büyümesinde 6-12 aylık 
dönemde bir değişiklik olmadığı sonucunu 
elde eden ekip, 12-24 aylık dönemde yüksek 
risk grubundaki çocukların beyin yüzeylerinde 
belirgin bir artış tespit etti. Başka bir deyişle 
otizmde görülen beyin yüzeyindeki artış 12’nci 
ayda başlıyor ve genel hacmine 24’üncü 

Nottingham 
Üniversitesinden 
araştırmacılar, hastaların 
son 10 yıllık tıbbi kayıtlarını 
tarayarak ilerideki 10 
yıl içinde kalp krizi ya 
da felç geçirme riskleri 
olup olmadığını ortaya 
koyabilecek bir yapay zekâ 
sistemi yarattı.
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ayda ulaşıyordu. Bu yeni bulgular ışığında 
UNC ve Charleston College’dan bilgisayar 
uzmanlarıyla işbirliğine giren ekip ellerindeki 
bulgularla beslenecek ve ileride hangi çocuğun 
otizm riski taşıdığını tahmin edebilecek bir 
algoritma geliştirdi. Beyin yüzey alanı, hacmi 
ve cinsiyetten oluşan üç değişkenle çalışan 
algoritma 10 çocuktan sekizini doğru tespit 
edebildi.

YAPAY ZEKÂNIN 
AVANTAJLI OLDUĞU 
ÇEKİŞMELİ ALANLAR

Cerrahi
Ameliyat olacak bir hastanın tek endişesi 
cerrahi müdahalenin doğru yapılmasıdır. STAR 
(Smart Tissue Autonomous Robot) adlı cerrahi 
robotun bu konudaki performansı tecrübeli bir 
cerraha meydan okur nitelikte. Hatta net ve 
doğru keside cerrahları geride bıraktığı, deride 
daha az tahribat yarattığı son dönemdeki 
deneylerle kanıtlanmış vaziyette.

STAR ya da cerrahi robotlarının 
ameliyathanelerdeki tek yetkinlik alanı kesi değil 
şüphesiz. Kestiği kadar dikmekte de insan eline 
göre daha hassas. Science Translation Medicine 
dergisinde yayınlanan bir araştırma bunu kanıtlar 
nitelikte. Hem ölü hem canlı dokularla yapılan 
bağırsak anastomoz operasyonları gösteriyor ki 
robotik cerrahi dikişi daha dayanıklı ve sızdırma 
oranı çok daha düşük.

Alzheimer
Alzheimer hastalığının klinik bir testi yok, 
bu nedenle doktorlar hastalara bilişsel 
gerileme değerlendirmesi yaparak tanı 
koyabiliyor. Ancak semptomlar zayıfken, 
demansın erken evresinde olan hafif bilişsel 
bozukluğun (MCI) belirlenmesi özellikle zor. 
Hangi MCI hastalarının Alzheimer hastalığını 
geliştireceğini tahmin etmek daha da zor çünkü 
bu durum hepsinde gelişmiyor.

Yakın zamanda Harvard Üniversitesi, 
Massachusetts General Hospital ve Çin’de 
bulunan Huazhong Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesinden uzmanlar, bu tahmini 
yapmak için fMRI beyin taramalarını klinik 
veriyle birleştiren bir program tasarladılar. 
Ekip, ilk testlerden sonra, bir derin öğrenme 
programının, özel bir fMRI veri setiyle 
eşleştirildiğinde, daha temel bir veri kümesi 
kullanan diğer sınıflandırma yöntemlerine göre 
yaklaşık yüzde 20 daha doğru sonuç verdiğini 
ortaya koydu. Ekip, bu kalıpların gücünü 
yorumlayabilecek bir derin öğrenme programı 
oluşturdu ve yaş, cinsiyet, genetik gibi risk 
faktörleri hakkındaki klinik verilerle bir kişide 
Alzheimer hastalığı gelişip gelişmeyeceğini 
öngördü. İddiaları ise yaklaşık yüzde 90 
oranında doğruluk payıyla bu hastalığın seyrini 
tespit edebilecekleri doğrultusunda.

YAPAY ZEKÂ VE 
DOKTORLARIN EŞİT  
OLDUĞU ALANLAR

Beyin Kanseri
IBM’in geliştirdiği “Watson” isimli yapay zekâ 
sistemi ve New York Genome Center’dan 
(NYGC) bir grup araştırmacıya ileri derecede 
agresif beyin tümörü olan, 76 yaşında bir 
hastanın genom test taramaları verildi ve her iki 
gruptan da bir tedavi planı hazırlamaları istendi. 
IBM Watson sonuca 10 dakikada ulaşırken aynı 
işlem doktorların 160 saatini aldı. Bu inanılmaz 
bir fark ancak yeterli değil.

NYGC araştırmacıları, iki farklı gende mutasyon 
tespit edip bunu birlikte ele aldıklarından, 
doktorlara ilaç ve klinik araştırmayı bir arada 
kullanmalarını öneren bir tedavi planı sundu. 
Watson, veriyi daha farklı sentezleyerek sadece 
ilaç tedavisi içeren bir öneride bulundu.
Nöroloji Genetiği dergisinde yayınlanan bu 
araştırma da gösteriyor ki, beyin kanseri 
tedavisinde zaman önemli ama tek kriter 
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değil. Araştırmada yer alan hasta eğer hayatta 
olsaydı ona bir şans verecek tedavi planı NYGC 
ekibinin önerdiği plandı.

Deri Kanseri
Stanford Üniversitesinden bir grup araştırmacı, 
cilt kanserini aynı dermatologlar gibi 
fotoğraftan tanıyabilen bir algoritma geliştirdi. 
21 dermatolog ve Stanford araştırmacılarının 
algoritması, ilk kez karşılaştıkları yüzlerce cilt 
lezyon görüntüsünü gözden geçirdiler ve her 
bir görüntü için durum tespitinde bulundular. 
Aralarındaki yarış kelimenin tam anlamıyla 
başa baş sonuçlandı. 

Bu, akıllı telefon kullanan bir kişinin herhangi 
bir lezyonunu tarayıp oto sağlık kontrolü 
yapabilmesine olanak sağlayacak bir 
uygulamaya evrilebilir mi? Kesinlikle evet!

Stanford Üniversitesinden bir grup araştırmacı, 
cilt kanserini aynı dermatologlar gibi 
fotoğraftan tanıyabilen bir algoritma geliştirdi.

Göz Bilimi/Oftamoloji
Çin’deki Sun Yan-Sen Üniversitesinde 
oftalmolog Haotian Lin ve meslektaşları, çocuk 
kataraktlarındaki klinik tabloları araştırmak için 
bir yapay zekâ ajanı oluşturma fikriyle yola çıktı 
ve Xidian Üniversitesinde Xiyang Liu ve ekibiyle 
birlikte çalışarak, konjenital kataraktları teşhis 
edebilecek, hastalığın ciddiyetini öngören ve 
tedavi kararları verebilen bir yapay zekâ programı 
olan CC-Cruiser’ı geliştirdiler. Ardından, CC-
Cruiser’ı çeşitli testlere tabi tuttular. Bir bilgisayar 
simülasyonunda gerçekleşen testlerde CCCruiser 
hasta ve sağlıklı bireyleri yüzde 98.87 doğrulukla 
ayırt edebildi. 

Program aynı zamanda yüzde 97.56 
doğruluğunda tedavi önermeleri sağladı. Bir 
başka testte program 300 normal vaka içeren 
bir veri kümesindeki üç katarakt olgusunu doğru 
bir şekilde işaret ederek hayli zor bir vakadan 
alnının akıyla çıktı. 
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Benton Vakfı tarafından 2013 yılında yapılan 
bir araştırma, her üç ABD’li yetişkinden 
birinin, uzaktan tanı koyma sitelerini ziyaret 
ederek kendi semptomlarını kontrol ettiğini 
ortaya koymuştu. Bu azımsanmayacak 
veriden yola çıkarak bir araştırma yapan 
Harvard Tıp Fakültesi doktorlarından Ateev 
Mehrotra ve ekibi, 23 semptom analizi 
yapan uygulamayı, daha sonra aralarında 
astım ve sıtma gibi teşhisler de konan 45 
hasta dosyasıyla test etti. Sonuçların üçte 
birinde doğru tanıya ulaşabilen uygulamalar, 
doktorların gölgesinde kaldı.

Bu araştırma gösteriyor ki yapay zekâ ve 
doktorlar arasında bir yarıştan bahsediliyorsa 
“genel tanı” doktorların açık ara önde 
olduğu bir alan. Doktorlar çevrimiçi sağlık 
uygulamaları ve “kendi tanını kendin koy” türü 
uygulamalara göre yüzde 72 başarı oranıyla 
1-0 önde görünüyor.

Doktorların 
Yapay Zekâya 
Karşı Önde 
Olduğu 
Tek ve 
Net Alan: 
Genel Tanı
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Genom dizileme tekniği tıbbı “tedavi üreten” bilim 
olmaktan çıkarıp hayatın yazılımını değiştiren bilim  
haline getiriyor…

Hayatın 
“Yazılımı” 
Değiştiriliyor
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Evrimci bakış açısına göre insanlar “biyolojik 
makineler”dir. Çevremizden bilgi alıp bunları 
deneyimlerle artırıyoruz. Genler ise bu bilgilerin 
yeni nesle aktarımını sağlıyor. Genler ise temel 
birer “yazılım” taşırlar. Bu yazılımlar dijital 
dünyanın “0” ve “1” kodları erine G, C, T ve A gibi 
harfler taşıyorlar.

Modern internetin doğduğu günlerde, bir grup 
bilim insanı tüm zamanların en heyecan verici 
bilimsel projesini başlattılar ve insan genomunu, 
yani bizi baştan aşağı oluşturan kodların şifresini 
çözmeye giriştiler. 13 yıl süren yoğun çaba ve 
milyarlarca dolarlık harcamanın ardından 2003 
yılında genom haritası ortaya çıktı: (https://www.
genome.gov/10001772/all-about-the--human-
genome-project-hgp/)

Bugün insanın gen haritasının çıkarılmasının 
üzerinden 15 yıl geçti. Hayatın kodlarını artık 
net biçimde okuyabiliyoruz. Genom dizileme 
artık biyolojik ve tıbbi araştırmaların sıradan 
alanlarından biri haline geldi. Artık bir kişinin 
genomunu çıkarmak sadece 1 haftayı alıyor ve 
sadece 1000 dolara mal oluyor. 10 yıl önce 300 
bin dolar isteniyordu. Dünyanın en büyük DNA 
dizileme şirketinin CEO’su Francis deSouza’ya 
göre haritanın çıkarılması yakında bir saate 
inecek ve işlemin maliyeti sadece 100 dolara 
inecek.

Genom dizileme, her geçen gün daha iyiye gidiyor. 
Oxford Nanopore adındaki bir firma, elinde 
parmak uzunluğunda ilaç kutusuna benzer bir 
cihaz geliştirdiği örneğin. Bilgisayara USB ile 
bağlanan bu cihaz, küçücük bir delikten DNA’ları 
ses hızından fazla bir süratte geçirerek dizilimi 
ortaya çıkarırken birkaç saatte kişinin bütün 
genomunu çıkarılabileceğini de haber veriyor.

ABD’nin California eyaletinde geçen yıl kurulan 
Helix adındaki bir başka şirket ise insanlara 
sadece genlerinin değil genlerindeki bütün 
harf dizilimlerini yani, kişinin bedenindeki 
proteinlerinin bütün kodlarını ortaya çıkarıp 

saklamayı taahhüt ediyor. Bir insanda yaklaşık 22 
bin farklı protein bulunuyor. 

Genom harf dizilimlerini okuma becerisi kişiye 
özel tedavilerin önünü açıyor. Çünkü “hayatın 
yazılımı” olarak anılan genom kodları kişiye 
özeldir. Nasıl hastalanıldığı ve tedavilere nasıl 
yanıt verildiği, tıpkı beslenme ve yaşam tarzı 
gibi kişiye özeldir. Genom dizileme tekniğinde 
teknoloji hızla geliştikçe ve karmaşıklaştıkça 
kişinin ve hastalığın genetiğine dayalı en iyi 
tedaviyi tespit etmek kolaylaşacak.
 
Bu bir bilim kurgu öngörüsü değil, bugün olan 
budur. Avustralya’nın Melbourne kentinde 
genetik dizileme yöntemiyle kan kanserini basit, 
ucuz ve bedene müdahale etmeden bulan 
dünyanın ilk testi geliştirildi.

ABD’nin Boston kentinde Veritas Genetics 
adındaki bir şirket 1500 dolar karşılığında 
erken veya ilerleyen yaşlarda ortaya 
çıkabilecek 950 ciddi hastalık, ilaçlara 
reaksiyon verebilecek 200 gen ve 100’den 
fazla fiziki özellik hakkında haber veren bir 
bebek gen dizilimi testi sunuyor.

Artık sadece insanların değil, hayvanların, 
bitkilerin ve mikroskobik canlıların DNA 
dizilimleri de çıkartılabiliyor. Amerikalı ve Çinli 
araştırmacılar geçen yıl yeryüzündeki bütün 
hayatın dizilimini çıkarmayı planladıklarını 
açıklamışlardı. “Earth BioGenome Project” adı 
veriler bu plan, insan dışındaki bütün çok hücreli 
organizmalarla amipler gibi tek hücreli canlılarla 
işe başlayacak.

Genetik verinin aslında biyolojik gerçeklik 
olduğunu anlamaya da başlıyoruz. Buna 
epigenetik bilim deniyor artık. Bu bilim 
bedenin çevresinden nasıl bilgi alıp biyolojik 
bir makine yarattığını ve dönüşüme yol 
açtığını araştırıyor. Örneğin kırkayak ile 
kelebekler aynı genetik kodlara sahipler. 
Ama çevreleri onların hücre çekirdeklerine 
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ne zaman dönüşüme gireceğini veya ne 
yapacağını söylüyor. Deneyim ve çevre 
genlerin faaliyetlerini değiştirebilir.
 
Gen Düzenleme Devrimi 
Bir önceki nesle göre en büyük tıbbi ilerleme 
hayatın kodunu ortaya çıkarmaksa, bir sonraki 
neslin en büyük ilerlemesi genleri düzenleme 
olacak. 2012 yılında iki biyolog, Jennifer 
Doudna ile Emmanuelle Charpentier, CRİSPR-
Cas9 adı verdikleri bir gen düzenleme tekniği 
geliştirdiler. Bu yöntem, DNA’nın tasarımını 
değiştirme, güdüleme veya programlamasına 
izin verdi. Hastalıklara veya yaşlanmaya 
yol açan genlerin ayıklanması bu yöntemle 
mümkündü.

Bu iki kadın sayesinde hayatın kodu “salt 
okunur” olmaktan çıktı. Artık bu kod yeniden 
yazılabilir hale geldi. Geçen 18 ayda doktorlar 
CRISPR yöntemini, lösemi tedavisinden, görme 
bozukluğu tedavilerine, tarımdan, hayvancılığa 
pek çok alanda kullanmayı başardılar. Teknik 
giderek daha fazla kişi ve kurum tarafından 
kullanabilir hale gelebilir. Nitekim NASA’nın 
sentetik biyoloji bölümünde eskiden çalışmış 

bir bilim insanı geçen yıl bir CRISPR setini 159 
dolara piyasaya sürdü.

Bulaşıcı Hastalıklara Tedavi 
Gen düzenleme tekniği, zararlı hayvanların 
genetiğinin değiştirilerek hastalık yaymasını 
engellemeye de imkân tanıyor. Biyoloji 
mühendisleri sıtma parazitinin genetiğini 
değiştirerek bu hastalığın insanlara 
bulaşmasını engelleyen mükemmel bir aşı 
geliştirdiler. Bill ve Melinda Gates Vakfı, 
N.A.S.’nin sıtma yayan sivrisinek türlerinin 
genlerinin değiştirilmesi projesine 40 milyon 
dolar yardımda bulundu.

İnsan Üzerinde Çalışmalar  
Yol Kat Etti 
İnsan genlerinin düzenlenmesi çağı da çoktan 
başladı. Çin’in Guangzu Üniversitesinden 
Junjui Huang liderliğindeki bilim insanları 2015 
yılında ilk kez insan embriyosunun genetiğini 
değiştirmeyi başardıklarını duyurmuşlardı. 
ABD’nin Portland kentinde bilim insanları da 
bir yıl sonra ülkelerinin ilk genetiği değiştirilmiş 
insan embriyosunu yaratmayı başardılar.
Bu teknik sadece laboratuvarda değil, 

Bilimsel tarım uzmanları için CRISPR yöntemi Hızır 
gibi yetişmişti. Çünkü bitkilere istenilen özellikleri 
kazandırmak, melezleme gibi geleneksel genetik 
modifikasyon tekniklerine göre daha hızlı, daha 
isabetli, kolay ve ucuz hale geldi. Çin’de bilimsel 
tarım uzmanları bu tekniklerle ineklerin sığır 
veremine karşı direncini artırdılar. ABD’nin Penn 
State Üniversitesi uzmanlarıysa mantar ve 
muzların çürüyüp gitmesini engellediler.

Tarımda gen düzenleme tekniğini kullanımı 
akıllara, genetiği değiştirilmiş organizmaları 

getiriyor ancak gen düzenleme tekniği, bitkilerin 
kendi türü içinde sonsuz fırsatı tanıdığı için 
güvenli yöntemlerden vazgeçilmiyor. CRISPR 
diğer canlı türlerinden genleri ekleme imkânı 
vermesine rağmen, pek çok laboratuar bir 
bitki türünün genlerinin muazzam çeşitliliğini 
kullanmayı tercih ediyor. Örneğin domates 
yetiştiriciliğinde gen düzenleme tekniğiyle meyve 
büyüklüğü ve ağırlığı, çiçekleri oluşturan dalların 
sayısı, çiçeklerin miktarı ve bitkinin yapısı ayrı 
ayrı düzenlenebilir. Bu yöntem genetik mutasyon 
yöntemlerinden daha güvenli ve sürdürülebilirdir. 

Tarım Aradığını Buldu
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doğrudan insan bedeninde denenmeye 
başlandı. ABD’nin California eyaletindeki 
Sangamo Therpeutics, geçen kasım ayında 
“Dünyada ilk kez bir insan bedenindeki genleri 
düzenlediğini” duyurdu. Amerikalı uzmanlar, 
tedavisi olmayan Hunter sendromu hastasının 
akciğer hücrelerindeki bir geni düzenlediler. 
Böylece hastanın akciğerlerinin, eksikliği ile 
Hunter hastalığına yol açan enzimi yaşam 
boyu üretmesini sağladılar.

Süper Hücreli İlaçlar Artıyor 
Genetiği değiştirilmiş hücreler, ilaç 
sektöründe de devrimsel sonuçlar yaratacak 
nitelikte. Genetiği değiştirilmiş hücrelerden 
üretilmiş karmaşık organize moleküller 
içeren biyofarmasötik ilaçların sayısı her 
geçen gün artıyor. Büyük proteinlerin 
laboratuvarda geliştirilmiş versiyonlarını 
kullanan tedavi yöntemleri kanser ve MS 
hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Prof. 
Dr. Lu Yu liderliğindeki Çinli bilim insanları, 
2016’da Chengdu’daki bir hastanede genetiği 
değiştirilmiş bağışıklık sistemi hücrelerini 
agresif bir akciğer kanseri hastasına enjekte 
etmişler, iyileşme sağlamışlardı. 

Araştırmalar biyofarmasötik ilaçların bulaşıcı 
hastalıklara karşı da kullanılabileceğini 
işaret ediyor. Şimdilik tek sorun bu ilaçların 
pahalı olması. Aralarında GE Heathcare Life 
Science’ın da olduğu kuruluşlar, bu ilaçların 
üretilme maliyetini ve üretim süresini 
azaltacak teknolojiler üretti ve yenileri 
üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kısa ve uzun vadede gen düzenleme güçlü bir 
aşılama kampanyasının işlevini görecek, tek bir 
gende mutasyonla 10 binden fazla hastalığın 
yok edilmesini sağlayacak. Bilim insanları 
kistik fibrosis ve diğer ölümcül kalıtsal 
hastalıklara karşı insan genlerini düzenlemek 
üzere klinik deneylere başlamayı planlıyor. 
California’da geçen yıl kurulan bir biyomedikal 
şirketi Exonics Therapeutic, CureDuchenne 

Gen düzenleme tekniği baştan itibaren, 
etik soruları beraberinde getirdi. Bu 
yöntemin doğanın işleyişine aykırı olduğu 
gerekçesiyle yasaklanması istendi. Ancak 
teknolojik değişim hassas duygulara çok 
fazla itibar etmiyor. Tekniğin yaygın olarak 
kullanılmasının önündeki engeller hızla 
ortadan kalkıyor. Kanun koyucuların bu 
engelleri kaldırmaktan başka çareleri yok. 
Nitekim ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) 
eylül ayında genellikle çocuklarda görülen 
bir lösemi hastalığının tedavisi için gen 
düzenleme tekniğe başvurulmasına onay 
verdi. 

Bu gelişmeler, tasarım bebekler için 
kaygılanmaya başlamamız gerektiği anlamına 
gelmiyor. GMO Saphiens kitabının yazarı 
ABD’li biyolog Paul S. Knoepfler, teknoloji 
sayesinde bilim insanlarının 15 yıl içinde 
istenilen fiziki özelliklerden önemli bir 
kısmını sağlayacak genetik güncellemenin 
yapılabileceğine inanıyor. Ancak bilim 
insanlarının büyük bir kısmı, istenilen 
özelliklere sahip bebek sahibi olmanın 
2050’den önce mümkün olmayacağına 
inanıyor.

İlk Onay Geldi
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adlı bir hayır kuruluşunun 5 milyon dolarlık 
yardımını alarak büyük ilaç şirketlerinin 
ilgilenmediği kas distrofisi hastalığını gen 
düzenleme tekniği ile yok etmek için harekete 
geçti.

Uzun vadede bütün kalıtsal hastalıkları 
ortadan kaldırmak için genleri düzenleyip 
yenilerini inşa edebiliriz. Genetik değişikliklerle 
şarbon saldırılarına karşı koyabilir, kutup 
tundralarından yayılan virüslerin yarattığı 
salgın hastalıklarla başa çıkabiliriz. Ya da 
mamut gibi nesli tükenmiş hayvanları yeniden 
canlandırabiliriz.

Bu teknoloji, polisiye olayların çözümünde 
de yardımcı olabilir. ABD’nin Columbia 
Üniversitesi ve New York Genome Center 
geçen yıl DNA dizilimlerinden kişilerin 
kimlikleri ve hatta hücre dizilerini 
ortaya çıkaracak bir yol bulduklarını 
duyurmuşlardı. 

Yüzyıllar önce kil tabletler üzerine 
yazılıyordu. Bu yüzyılda hayatın üzerine 
yazı yazabiliyoruz. Bugünün çocukları 
büyük olasılıkla ölmeden önce genetik 
değişiklerle fiziki görünüş, kabiliyetler, 
duygular, yaratıcılık ve sosyalliklerinin 
değiştirilebileceğini görecekler. 

Bu yöntem tıbbın toplumdaki rolünü de 
değiştirecek. Tıp, hastalıkların tedavisi bilimi 
değil, organizmaları hastalıklar ve yaşlanmaya 
karşı değiştiren bilim olacak. İnsanlık 
tarihinin çok önemli bir noktasındayız. Bu 
yöntemin geliştirilmesi, sabanın, matbaanın, 
buharlı makinenin veya mikroçipin icadı ile 
karşılaştırılabilecek bir önem taşıyor. Bu 
yöntemle kendi evrimimizde pasif değil aktif 
elemanlar olacağız ve hayatımızda zekâ ve 
diğer temel insani karakterler dahil daha fazla 
kontrol sahibi olacak. Gelişen bu teknolojiler 
bilime bugün karşılaştıklarından çok daha zor 
sorular soracak. 

31

Uzun vadede bütün 
kalıtsal hastalıkları 
ortadan kaldırmak 
için genleri düzenleyip 
yenilerini inşa edebiliriz. 
Genetik değişikliklerle 
şarbon saldırılarına 
karşı koyabilir, kutup 
tundralarından yayılan 
virüslerin yarattığı 
salgın hastalıklarla başa 
çıkabiliriz. Ya da mamut 
gibi nesli tükenmiş 
hayvanları yeniden 
canlandırabiliriz.
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DNA Şifresi 
Çözüldü, 
Sıra Onu 
Yazmakta
İnsan Genom Projesi’yle ortaya koyulan DNA şifresi, 
Yapay Maya Projesi’yle sıfırdan yazılabilecek mi?
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Sümerler ile hayatımıza giren maya, 
diğer bir değişle “Saccharomyces cerevisiae”, 
yaklaşık 5000 yıldır hayatımızda var olan 
tek hücreli bir mantar türü. Mutfaklarımızda 
kekin, fırınlarda ekmeğin kabarmasını sağlayan 
bu mikroorganizma laboratuvar ortamında 
bambaşka bir role sahip, deneysel çalışmalarda 
kullanılan bir nevi rol model.

Bunun birkaç önemli sebebi var. Bunlardan ilki 
büyük hücre yapısı çünkü hücreler üzerlerinde 
yapılan değişikliklerin gözlemlenebileceği 
büyüklükte olmalı. Bir diğeri küresel anlamda 
ulaşılabilirlik ki mayanın olmadığı bir 
coğrafyadan bahsetmek neredeyse mümkün 
değil. Nispeten basit bir genom yapısına sahip 
olması ve büyüme hızı da mütavazı mayayı 
bilim insanlarının baş tacı yapmaya yeten diğer 
özellikleri. (Science Magazine, Design of a 
synthetic yeast genome)

New York Üniversitesi Genetik Bilimler Enstitüsü 
Başkanı Jef Boeke de mayayı el üstünde tutan 
isimlerin başında yer alıyor. Yaklaşık 10 yıldır 
mayanın rol model olarak kullanıldığı bir projeye 
liderlik eden Boeke ve ekibinin yaptığı şu şekilde 
özetlenebilir: Maya genomunu oluşturan 12.5 
milyon genetik işareti sentezleyip düzene 
sokmak.

Çalışmalarını Henry Ford’un elde üretilen 
ve türünün ilk ve tek örneği olan otomobil 
projesine benzeten Jef Boeke, projelerinin 
genom tasarımının mühendisliğini yapmak 
ya da onu düzenlemekten çok daha fazlasını 
vadettiğini belirtiyor: “Bilgisayar ekranında bir 
organizmanın DNA’sını yazıp basmak çok daha 
kolay olacak.”

Boeke’un çalışma arkadaşlarından, Harvard 
Medical School’da genom bilim uzmanı olan 
George Church da bu çalışmanın sonuçlarının 
uzay devriminden, bilgisayar devriminden çok 
daha büyük olabileceği düşüncesini savunan 
bilim adamlarından. 

Araştırmanın önündeki en büyük engel 
finansal engel çünkü henüz DNA sentezleme 
bütçesi DNA okuması bütçesinin yanından bile 
geçebilecek düzeye inebilmiş değil. Başka bir 
deyişle, mayada bulunan her bir DNA işaretini 
değiştirmek 1 milyon 250 bin dolar bütçeyle 
gerçekleştirilebilirken bir insan genom dizilimi 
için 1000 dolar civarında bir para yeterli 
olabiliyor. Buna 10 yıldır süren projede kullanılan 
insan gücü, bilgisayar kullanımı (basit bir PC 
ile karıştırmamak gerekir) gibi kalemleri de 
ekleyince projenin maliyeti oldukça yüksek 
rakamlara çıkıyor.

Gelecek Adımlar
Bütünüyle yapay şekilde geliştirdikleri ilk suni 
maya kromozomunu duyurmak Boeke ve ekibinin 
sekiz yılını aldı. Bu ilk açılım, projenin hızını ciddi 
ölçüde artırdı. 2017’nin Mart ayında Science 
dergisinde yayınlanan bir makaleyle beş yeni 
yapay maya kromozomunun (16 kromozom 
içeriyor) başarıyla kopyalandığı açıklandı. Aslında 
Boeke ve ekibinin yaptığı sadece doğal maya 
genomunu sentetik bir replikayla değiştirmek 
değil, maya kromozomlarını bir kart destesi gibi 
karıştırıp yeniden dağıtabiliyor yani yeni bir el 
oluşturabiliyor olmasıydı. Boeke, projelerini şu 
şekilde tanımlıyor: “Mayanın kromozomlarını bir 
kitabın bölümleri gibi düşünün ki 16 bölümlük bir 
kitaptan bahsediyoruz, bu kitabı yeniden yazmayı 
deneyebilirdik. Ancak pek ilgi çekici olmazdı. Biz 
kitabın yepyeni bir baskısını yapmayı tercih ettik.” 
Peki ya sonuç? 

Basitçe söylersek, farklı özelliklere sahip 
milyonlarca yeni maya DNA sarmalının 
laboratuvar ortamında insan odaklı her tür 
endüstri alanında test edilebilmesi. Ancak bu 
asla yapay genom çalışmalarının bir süper insan 
yapılanması için kullanılacağı anlamına gelmiyor; 
Boeke bunu özellikle belirtiyor. Buradaki amaç 
insan vücudunda tahribat yaratan birtakım 
hastalıkların önüne geçebilmek ki kanser, 
kistik fibroz, Down sendromu bunlardan önde 
gelenleri.
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Etik tartışmalar bir yana, maya genomundan 
250 kat daha uzun olan bir insan genomunu 
kopyalayabilmek mevcut yöntemlerle henüz 
mümkün görünmüyor. En basitinden yeterli 
finansman kaynağından yoksun olduğu 
söylenebilir. Boeke önderliğindeki bu çığır açıcı 
çalışma büyük ölçüde akademik kurumlar 
tarafından finanse ediliyor. Bilgisayar tasarım 
şirketi Autodesk tarafından projeye bağışlanan 
250 bin dolarlık para, üç milyar dolar fona 
sahip İnsan Genom Projesi’yle kıyaslandığında 
sembolik bir katkıdan öteye gidemiyor. (MIT 
Technology Review)

Moleküler Kilometre Taşları
“Yapay Maya Projesi” moleküler bir süveter 
örmeye benzetilebilir. Tamamen yapay 
kromozomlardan oluşan bir maya genomu 
oluşturmak bir planla başladı. 16 kromozomun 
tümü oluşturulduktan sonra sıra uyumlu bir 
şekilde çalışıp çalışmadıklarını görmek için 
bunları tek bir hücreye yerleştirmek olacak, peki 
genler birbirleriyle nasıl etkileşecek?

Maya genomu bütünüyle oluşturulduğunda 
sentetik biyoloji alanında yepyeni bir döneme 
girilecek. Boeke, proje tamamlandığında bunun 
bir sonuç değil sadece bir başlangıç olacağını 
söylüyor: “Gerçek eğlence her şeyi tek bir 
hücrede birleştirdiğimizde başlayacak, bütünüyle 
yapay bir genom oluşturduğumuz zaman.” 
(Discover Magazine, An Entirely Synthetic Yeats 
Genome Is Nearly Complete)

Bir genomu sentezlemenin asıl değeri 
onu manipüle edebilmekte yatıyor. Jef 
Boeke liderliğinde çalışan Sc2.0 ekibinin 
yapmaya çalıştığı tam da bu; aşılar, ilaçlar 
ve insan sağlığı için gerekli kimyasallların 
tasarlanmasını mümkün kılabilecek genomik 
bir platform oluşturmak. “Gelecek 10 yıl içinde 
sentetik biyoloji, mikroorganizmalar aracılığıyla 
birçok materyal üretecek ve bizim amacımız 
mayamızın bu senaryoda önemli bir rol 
oynaması.” 

Bir genomu sentezlemenin 
asıl değeri onu manipüle 
edebilmekte yatıyor. Jef 
Boeke liderliğinde çalışan 
Sc2.0 ekibinin yapmaya 
çalıştığı tam da bu; aşılar, 
ilaçlar ve insan sağlığı 
için gerekli kimyasallların 
tasarlanmasını mümkün 
kılabilecek genomik bir 
platform oluşturmak. 
“Gelecek 10 yıl içinde 
sentetik biyoloji, 
mikroorganizmalar 
aracılığıyla birçok materyal 
üretecek ve bizim amacımız 
mayamızın bu senaryoda 
önemli bir rol oynaması.”
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DNA’da 
Veri 
Depolama

DNA’da veri saklama alanı giderek daha büyüdü ve iyileşti. 
Bilim insanları da DNA üzerinde depolanan dosyaları bulmak 
ve seçerek almak için daha etkili bir yol arayışına girdi.
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1956 yılında 1.5 ton ağırlığında ve 5 MB 
kapasiteye sahip dünyanın ilk hard diskinin 
üretilmesinden bu yana 60 yıldan uzun bir zaman 
geçti. Bu süre içerisinde önce taşınabilir hard 
diskler, sonrasında giderek ufalan flaş bellekler 
sayesinde gigabaytlarca, hatta terabaytlarca veri 
aktarabilecek teknolojiye sahip hale geldik.

Ancak dijital dünyada veri depolama ihtiyacı öyle 
hızlı arttı ki, bilim insanları son yıllarda geleceğin 
veri depolama çözümü olarak gösterdikleri yeni 
bir alanda çalışmalarını hızlandırdı. Dijital bilgiyi 
DNA’ya kaydetmek, son yıllarda genetik bilimcilerin 
en ilginç araştırma konularından biri oldu.

DNA tüm evrende fizik kurallarına uygun, bilinen 
en yoğun veri depolama mekanizması olarak 
kabul ediliyor. Bir milimetreküp DNA’nın, 1 
kentilyon (1.000.000.000.000.000.000) byte 
veri tutabileceği hesaplanmış. MIT Technology 
Review dergisi bunun teknolojik gelişme açısından 
ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için, “Bu 
teknoloji şu anda mümkün olsaydı, çekilmiş tüm 
sinema filmleri bir şeker kübü büyüklüğünde bir 
yapıya depolanabilirdi” örneğini veriyor.

DNA’yı Saklama Cihazı Olarak 
Kullanmanın Yeni Yolu
İlk olarak bakteriye veri depolama fikriyle 
başlayan süreçte DNA hakkında yapılan 
araştırmalar ve elde edilen sonuçlar bilim 
dünyasını da bambaşka bir boyuta taşıdı.

Genetikçi Seth Shipman ve Jeff Nivala tarafından 
yönetilen bir Harvard araştırma ekibinin, canlı 
bakteri hücrelerini mikroskopik sabit disklere 
dönüştürmeyi başarması dikkat çekici bir gelişme 
oldu. Daha önce bilim insanları bu yolla sadece 
11 bit veriye erişebiliyordu ancak ekip bakterinin 
bağışıklık tepkisini, canlı hücrelere yaklaşık 100 
baytlık veri yüklemek için kullanmayı sağlayan 
yeni bir yöntem keşfetti. Ayrıca bakterilerin bu 
bilgileri sonraki nesillere de aktardığı görüldü.

2017’de Harvard Üniversitesi Biyoloji Tabanlı 
Mühendislik Enstitüsü’nden araştırmacı 

George Church yönetimindeki ekibin CRISPR 
gen düzenleme tekniğini kullanarak ilk kez 
canlı hücrelere bir video kaydedip daha sonra 
oynatmayı başarmasıyla, veriler canlı hücrelere 
daha sonra erişilebilecek şekilde kaydedilebildi.

Washington Üniversitesinden bir ekip ise, 
DNA molekülü üzerine dijital fotoğraf, video, 
ses ve yazılar kaydedip bu verilere tekrar 
ulaşmayı başardı. DNA üzerine depolama 
yönteminin gelişimi için atılan en büyük adım 
olan bu araştırma için Washington Üniversitesi 
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Doçenti Luis 
Ceze, “Aslında yaptığımız şey resim, video, 
yazı gibi dijital verileri yüzlerce yıl boyunca 
kullanılabilecek şekilde saklamak için DNA’yı 
yeniden düzenlemek” dedi.

Washington Üniversitesinin Microsoft ile 
birlikte yürüttüğü çalışma neticesinde DNA 
ipliklerine 200 MB veri yüklendi. DNA’ya 
kodlanan bu verinin içinde İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nin 100 farklı çevirisi, 
Project Gutenberg’de bulunan en popüler 100 
kitap, Crop Trust’ın tohum veri tabanı ve OK Go 
grubunun This Too Shall Pass adlı şarkısının 
yüksek çözünürlüklü video klibi kaydedildi. DNA 
üzerine kaydedilen verilere, hiçbir veri kaybı 
olmadan, rastgele erişim sağlanabildi.

DNA’ya Veri Depolamada  
Rastgele Erişim Gelişiyor
Yapılan tüm bu araştırmalar sonucunda 
DNA’da veri saklama alanı giderek daha büyüdü 
ve iyileşti. Bilim insanları da DNA üzerinde 
depolanan dosyaları bulmak ve seçerek almak 
için daha etkili bir yol arayışına girdi.

Son olarak, 2018’in Şubat ayında Washington 
Üniversitesi ve Microsoft araştırmacıları, 
dijital veri için DNA tabanlı depolama sistemi 
geliştirmeye yönelik önemli bir adım attıklarını 
açıklayarak DNA’ya kodlanmış 200 megabayttan 
fazla dijital bilgiden, bağımsız veri dosyalarını 
kurtarabilecekleri ilk rastgele erişimli depolama 
sistemini raporladı. “Rastgele Erişim”, belirli bir 
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öğeye fiziksel olarak veri bloğunun neresinde 
olduğuna bakılmaksızın, eşit zamanda erişebilme 
anlamına geliyor. IEEE Spectrum’dan Prachi 
Patel’in haberine göre; yapılması gereken sıralama 
miktarını azaltacak olan bu uygulama, pratik bir 
DNA tabanlı belleğin anahtarı; ancak şimdiye kadar 
araştırmacılar sadece 0.15 megabayta kadar veride 
başarılı sonuçlar elde edebildi.

DNA’dan Veri Almak Kolaylaşıyor
Şimdiye kadar yapılan araştırmaların çoğu, 
bir tüp içinde depolanan bilgilerin tümünün 
dizilmesi ve çözülmesiyle ilgiliydi. Strauss ise 
bu konuda yaptığı açıklamada, “Depo içerisinde 
sadece belirli bir bölümü okumak istediğinizde, 

DNA 400 Megabayttan Fazla 
Veri Saklayabiliyor
Geçtiğimiz günlerde Nature Biotechnology’de 
yayınlanan bir araştırmaya göre, Washington 
Üniversitesinden Luis Ceze ile birlikte yeni yapılan 
çalışmaya liderlik eden Microsoft Research’ten 
Karin Strauss, depolama sistemlerinin hatasız 
olarak DNA’da kodlanmış 400 megabayt’lık veriye 
kadar rastgele erişim sağladığını belirtti (www.
nature.com/articles/nbt.4079).

Strauss’a göre, mevcut veri depolama 
teknolojileri, dijital içerik üretme hızımıza 
yetişemiyor. Sentetik DNA cazip bir depolama 
ortamı çünkü teoride aynı hacimdeki bir sentetik 
DNA manyetik bantın 10 milyon katı veriyi 
depolayabilir ve binlerce yıl hayatta kalabilir. 
Technology Review raporları da, Microsoft 
Research’ün 2010’ların sonlarına doğru veri 
merkezi içerisinde DNA tabanlı bir depolama 
sistemi bulundurmayı amaçladığını gösteriyor.

Günümüz bilgisayar sistemlerinde veriler 
0 ve 1’lerden oluşan bit dizileri kullanılarak 
depolanıyor. Çünkü kullanmış olduğumuz 

işlemciler için sadece 0 ve 1’lerden oluşan bit 
dizileri bir anlam ifade ediyor. DNA’da ise dört 
temel yapı taşı bulunuyor. Bunlar Adenin (A), 
Guanin (G), Sitozin (S) ve Timin (T). DNA’da veri 
saklama, dijital verilerin ikili “0 ve 1’lerini”, DNA’yı 
oluşturan A, C, G ve T dört tabanının dizilerine 
çevirir. Bu sayede çok küçük alan kaplayan 
bir DNA dizisine çok büyük boyutlarda veriler 
kodlanabilir. Kodlanmış diziler sentezlenir ve 
tüplerde depolanır. Bir DNA dizilim makinesi 
daha sonra DNA moleküllerinden dizileri 
ayrıştırarak verileri çözer. Fakat belirli veri 
dosyalarına erişmek oldukça zordur.

Verileri sayısal formuna geri getirmek için 
DNA dizilir ve dosyalar 0 ve 1’lere dek tekrar 
çözülür. Bu süreç, veri miktarı arttıkça daha da 
korkutucu hale gelir; rastgele erişim olanağı 
olmadan, belirli dosyaların bulunması için tüm 
veri kümesinin seri halinde sıralanması ve kodun 
çözülmesi gerekir. Buna ek olarak, DNA sentezi 
ve dizilme işlemlerindeki hata olasılığı veri 
kaybına neden olabilir.
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tüm verilerin dizilmesi ekonomik değildir” diyerek 
gidilmesi gereken noktaya işaret etti.

Çalışmalarını bu konuda yoğunlaştıran Strauss, 
Ceze ve meslektaşları, rastgele erişimli 
bir sistem oluşturmak için, akıllı kodlama 
algoritmaları geliştirdiler. Bu algolitmaları, adına 
“DNA Yükseltme” denilen DNA zincirinin binlerce 
kopyasını üretmek için kullanıldığı iyi bilinen bir 
laboratuvar tekniği olan “Polimeraz Zincirleme 
Reaksiyonu”na çevirdiler.

Araştırmacılar, daha önce DNA’da depoladıkları 
29 kilobayttan 44 MB’a kadar büyüklükte 35 farklı 
dosyayla çalıştı. Her dosyayı 150 baz uzunluktaki 
çok sayıda DNA parçacıklarına kodladılar. Tüm 
bu çalışmaları yaparken “Hata düzeltici Reed-
Solomon Kodu”nu kullanan araştırmacılar, daha 
önceki çalışmalarının aksine daha uzun veri 
dizilerini DNA dizilerine dönüştüren bir kodlama 
şeması kullanmayı tercih ettiler.

Araştırmalar sonucunda, 13 milyondan fazla, 
150 baz uzunluğunda DNA dizileri olan eşsiz bir 
DNA kütüphanesi ortaya çıktı. Her bir parçacığın, 
dosyadaki konumunu gösteren kodlanmış bir 
adresle başladığı bu sistemde aynı dosyaya 
ait parçacıkların her iki ucu, polimeraz zincir 
reaksiyonu başlangıç noktası olan kısa DNA 
zincirleri (Primer Hedef) ile çevrelendi. Strauss’a 
göre dizilerin nasıl dizayn edilecekleri konusunda 
çok dikkatli olunması gerekiyordu. Bu konuda 
en çok üzerinde durulan, kodlanmış veri veya 
adres dizileri ile çakışmayan primer hedefleri 
hazırlayan yaratıcı algoritmalar oldu.

Sıra DNA’yı sıralayarak verilerin okunmasına 
gelince, araştırmacılar, sadece seçilen bir 
dosyaya ait DNA parçacıklarını genişleten 
polimeraz zincir reaksiyonu için olan 
primerleri kullandı. Çoğaltılan DNA’nın 
tümü dizildi. Son olarak, ekibin geliştirdiği 
yeni bir kod çözme algoritması, benzer 
görünümlü dizileri birlikte kümeledi ve 
istatistiksel teknikler ile hata düzeltmeleri 

kullanarak özgün dizileri yeniden yapılandırdı 
ve sonrasında dijital verileri elde etmek için 
çözülecek dizilimleri sağladı. Washington 
Üniversitesi’nin intermet sitesinde yayınlanan 
makalede yer alan açıklamaya göre, Microsoft 
Araştırmacısı Sergey Yekhanin, çalışmanın 
hem sıralanan kapasite hem de işleme 
açısından çabayı azalttığını ve DNA’daki bilgiyi 
tamamen kurtarabildiğini belirtti. 

ZDNet’ten Liam Tung’ın haberine göre; bu 
araştırma, DNA üzerinde yapılan ilk rastgele 
erişim çalışması olmasa da bu ölçeklerde 
yapılan ilk çalışma olması açısından önem 
taşıyor. Bu yeni kilometre taşıyla, mevcut dijital 
depolama teknolojilerinden çok daha yoğun 
ve daha dayanıklı olduğu bilinen DNA tabanlı 
veri depolamasının nasıl pratik olabileceği 
gösterilmiş oldu. Ayrıca birden fazla disiplin ve 
organizasyonda görev yapan araştırmacıları da 
bir araya getirdi.

Biyoteknoloji ve bilgisayar mimarisi arasındaki 
kesişmenin son derece umut verici olduğunu 
belirten Ceze, “Bu araştırma yayınlanmak 
üzere gönderildiğinden beri 400 megabayta 
ulaştık ve hala büyüyor, büyük ölçekli DNA veri 
saklama alanı hakkında her gün daha fazla şey 
öğreniyoruz” dedi.

“Sürecin otomatikleştirilmesine odaklanıyoruz 
çünkü sürecin bir kısmı halen insanlar ya da 
pahalı makineler tarafından yürütülüyor” diyen 
Strauss, sistemi daha sağlam, otomatik ve ucuz 
yapmak istediklerini ancak bunun için yapılması 
gereken çok şey olduğuna işaret etti.

Sentetik DNA’yı, dünyanın daha fazla veri 
depolama gereksinimini giderebilecek uzun 
vadeli bir arşiv aracı olarak görmek isteyen 
Microsoft Araştırmacısı Karin Strauss da, 
“DNA’da veri saklama inanılmaz heyecan verici 
bir alan ve araştırmamızdaki ilerlemelerin Nature 
Biotechnology gibi saygın bir yayın tarafından 
kabul gördüğünü görmek çok güzel” dedi. 
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